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Linha de Extensão: Alfabetização, leitura e escrita 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: letramento; escrita acadêmica; formação continuada. 

Resumo 

A vivência dos eventos de letramentos proporcionados por essa atividade extensionista 
levou os membros do clube a se tornarem mais conscientes dos processos envolvidos na 
produção, avaliação e publicação de artigos científicos da área de Letras e das 
características que um bom parecer precisa apresentar. A discussão dos pareceres 
enviados pelas revistas contribuiu para o movimento da Ciência Aberta e para a 
promoção de três objetivos de desenvolvimento sustentável.   

Apresentação 

Esta atividade de extensão foi desenvolvida ao longo do ano de 2020 e relaciona-se aos 
seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS): 1. EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE e REDUÇÃO DE DESIGUALDADES, 2. IGUALDADE DE GÊNERO, 3. PAZ, 
JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES. 

Conforme o portal ODS, a primeira ODS citada consiste em “assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos” (PORTAL ODS, 2021). Considerando que os participantes do clube 
são professores formados e/ou alunos do Curso de Pós-Graduação em Letras da 
Unioeste, a oferta deste curso se constituiu numa oportunidade de aprendizagem ao 
longo da vida, esta concepção de aprendizagem, inclusive, converge com a concepção de 
escrita adotada: nunca se termina de aprender a escrever, á medida que os eventos de 
letramento nos quais as pessoas se envolvem promovem seu aperfeiçoamento o qual 
pode ser intensificado com iniciativas de formação continuada como é o caso deste 
atividade de extensão.   

De acordo com a mesma fonte, a segunda ODS citada consiste em “alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.” Se bem hoje em dia haja cada vez 
mais cursos superiores nos quais as mulheres se fazem presentes, como nas áreas das 
Engenharias, ou são a maioria, como no caso dos cursos de Licenciatura em geral e no 
de Pedagogia em particular, quando se trata dos cargos mais altos na carreira 

1 Doutora em Letras pela USP, Licenciatura em Letras CCHEL, Marechal Cândido Rondon; Programa de 
Pós- Graduação em Letras, CECA, Cascavel. E-mail: Marcia.Seide@unioeste.br  
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universitária, no recebimento de prêmios e de bolsas de pesquisa que envolvam 
mobilidade há, ainda, o predomínio masculino. Uma maneira de contribuir para uma maior 
presença das mulheres nos meio científico é ofertar às mulheres oportunidades de 
letramento como é o caso da atividade de extensão do Clube de Escrita no qual dos cinco 
participantes apenas um não era do sexo feminino. 
 
O terceiro ODS foi o mais importante no delineamento da atividade extensionista. 
Segundo o portal do Sesi, o ODS de número 16 consiste em “promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis” 
No caso do Clube de escrita, ele foi idealizado como propósito de colaborar com a 
construção de revistas científicas mais responsáveis e inclusivas. Isto porque o processo 
de avaliação entre pares pelo sistema duplo-cego cria uma assimetria de poderes à qual é 
preciso saber reagir, para tanto, é fundamental entender como este sistema funciona, 
como interpretar as exigências dos pareceristas e, não menos importante, como discordar 
de pareceres injustos, não procedentes ou de baixa qualidade. 
 
Cumpre advertir, contudo, que se considerou a essência dos ODS e não as metas 
descritas, especificamente, para o Brasil. As metas nacionais são resultado de 
negociações políticas e governamentais e demonstram aquilo que se considera prioritário 
segundo o nível de desenvolvimento de cada país. Sendo o Brasil um país desigual onde 
convivem diferentes níveis de desenvolvimento não se pode conceber as metas nacionais 
como condicionantes para se alcançar as demais. Sem descuidar das metas prioritárias, é 
preciso também investir nas demais metas (inclusive aquelas que se recomendam aos 
países desenvolvidos) de modo concomitante e estratégico para que, de fato, o país 
possa se desenvolver e progredir como um todo, isto é, abrangendo a todos e a todas.  
 
Almejando os ODS ora mencionados foi realizado o Clube de Escrita 1ª.ed. Como mostra 
a revisão de literatura de Carlino e Colombo (2015), baseada em mais de 40 relatos de 
experiências, os membros de clubes de escrita, mediante ajuda propiciada pelas 
atividades promovidas, se veem em condições favoráveis que levam à publicação de 
artigos de melhor qualidade e em maior quantidade. O clube de escrita proposto 
caracterizou-se pela autogestão, pelo estabelecimento de relações horizontais entre os 
membros e pelo objetivo compartilhado de promover a escrita, a avaliação e a revisão dos 
textos a serem publicados como artigos em revistas científicas. 
 
Carlino e Colombo fizeram uma revisão de literatura com base em artigos escritos em 
inglês no período de 1990 a 2013 sobre Clubes de Escritas voltados a estudante de pós-
graduação, recém doutores e professores de ensino superior. Elas encontraram 44 relatos 
de experiência: 45 % em universidades dos EUA, 30% universidades australianas e 25% 
em universidades do Reino Unido, Nova Zelândia, Hong Kong e Canadá. 

A maior parte dos artigos analisa o impacto do clube para os participantes, há outros que 
descrevem as vantagens de implementação dos clubes e /ou os cuidados que se deve ter 
para um clube de escrita ser bem sucedido. De todos os clubes descritos, apenas 8 são 
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auto geridos, isto é, formados e organizados por iniciativa própria e criado para funcionar 
a partir de relações horizontais de trabalho. Os grupos auto geridos contam com certo 
grau de apoio institucional, no nosso caso, tivemos registro de projeto institucional e 
certificação, disponibilização de carga horária em PIAD ao coordenador do projeto, local 
para encontros (não utilizado por conta das restrições de mobilidades impostas com 
estratégia de enfrentamento à pandemia de COVID- 19) e possibilidade de publicação dos 
resultados no XX SEU. 

Segundo as autoras, a horizontalidade das relações entre os membros diminui a 
competitividade entre os membros e os motiva a focar mais na comunicação científica e 
menos em debates teóricos. De fato, nestes casos, a organização das atividades é 
conjunta e prevalecem relações colaborativas, o que é benéfico para as atividades de 
revisão. Com relação ao tamanho, a maioria conta com 06 a10 membros, o número 
máximo de participantes foi de 38 e o mínimo de 03. A duração dos clubes varia muito: de 
2 meses a 4 anos. Sobre a periodicidade das reuniões há poucas informações, mas foi 
possível concluir que cada reunião costuma durar de 1 a 2 horas e costumam se 
quinzenais. 

Na maioria dos casos, as atividades são realizadas coletivamente e são as seguintes: 
leitura, comentário, discussão e proposta de mudanças e aperfeiçoamentos referentes ao 
conteúdo e à forma da escrita de um ou vários textos.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
O curso Clube de Escrita foi divulgado em reunião ordinária no Colegiado de Letras do 
Campus de Marechal Cândido Rondon e também, via envio de e-mails e convites 
pessoais aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Letras tendo em vista que a 
coordenadora do projeto também é docente no programa. Importante ressaltar que a 
coordenadora do projeto também atuou como membro do clube tendo os mesmos direitos 
e deveres dos demais membros. O clube contou com 5 membros, a coordenadora, 1 
aluno de doutorado e 3 alunas de doutorado todos oriundos do PPGL.  
 
Os procedimentos adotados durante o curso consistiram na troca de matérias por e-mail e 
realização de encontros por WhatsApp nos quais os seguintes procedimentos foram 
adotados: em momento anterior ao encontro, houve leitura do artigo em primeira versão 
por todos os membros, envio de parecer e/ou texto comentado pelo parecerista do artigo; 
no dia do encontro, ao longo da reunião, todos enviaram áudio com avaliação do artigo e, 
após audição de todos, houve discussão das avaliações por troca de áudios ou envio de 
mensagens escritas. Depois do encontro, houve reescrita dos artigos. Após recebimento 
dos pareceres dos artigos, houve, para cada artigo, uma reunião para discussão dos 
pareceres a qual se baseou na versão dos artigos que havia sido enviada às revistas. 
Com base na discussão, houve elaboração de uma terceira versão dos artigos e revisão 
final por um dos membros do grupo.  
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Para nortear as atividades de avaliação dos artigos, foram adotadas as mesmas diretrizes 
aos pareceristas que usadas pela revista Onomástica desde América Latina a saber:   
 

O papel do parecerista é avaliar os artigos submetidos e fazer uma crítica 
construtiva em benefício do autor e da revista. Insira quantos comentários achar 
conveniente, além de uma avaliação global. Seja cortês e procure justificar suas 
avaliações e sugerir soluções para os problemas encontrados.  Na sua avaliação, 
considere, ao menos, os seguintes aspectos: 1. Temática – se o artigo se 
enquadra no escopo da revista, 2. Formatação – se o artigo segue as normas da 
revista, 3. Estrutura e extensão do artigo – se o texto é coerente, bem organizado 
e completo, 4. Título e resumo – se estão adequados ao teor do artigo, 5. 
Contribuição do artigo para a área -se o artigo representa algum avanço científico 
seja em virtude do objeto de estudo, da metodologia empregada ou da 
fundamentação teórica escolhida, 6. Sugestões para o aperfeiçoamento do artigo.” 
(ONOMÁSTICA DESDE AMÉRICA LATINA, 2021). 

 
 
Resultados 
 
Na perspectiva dos ODS, os eventos de letramento proporcionados empoderaram os 
participantes do grupo enquanto autores de artigos científicos e avaliadores dos 
pareceristas independente de sua formação acadêmica atual e experiência de pesquisa, 
resultando assim, numa iniciativa que proporciona uma: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE e a 
REDUÇÃO DE DESIGUALDADES. O fato de a maioria dos membros ser do gênero 
feminino e haver uma   emergência de autoria feminina da produção de artigos científicos 
leva a ponderar que a realização do clube motiva o alcance de outro ODS: a de 
IGUALDADE DO GÊNERO. Por fim, o melhor entendimento do processo de produção 
científica e a capacitação realizada para a avaliação crítica dos pareceres exauridos 
contribui para a ODS PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES tendo em vista que as 
revistas científicas são instituições de produção do conhecimento  
 
Como resultados obtidos para além dos produtos obtidos pela realizado das atividades do 
clube (5 artigos científicos), a vivência dos eventos de letramentos proporcionados pelo 
curso levou os membros do clube a se tornarem mais conscientes dos processos 
envolvidos na produção, avaliação e publicação de artigos científicos da área de Letras e 
das características que um bom parecer precisa apresentar de modo a efetivamente 
orientar o autor a aperfeiçoar seu texto e a contribuir para a manutenção ou elevação da 
qualidade das revistas.  
 
No que diz respeito às atividades de envolvidas no processo de avaliação dos artigos, 
avalição do parecer, reescrita e publicação foram revistos e enviados a revistas científicas 
5 artigos, de 4 foram recebidos pareceres dentro do período de duração da atividade 
(10/11/2019 a 10/12/2020), todos os 4 receberam, dos pareceristas, aprovação 
condicionada e todos já se encontram publicados (CAMARGO; SEIDE 2021, BINI, 2020, 
RECH, 2021, SEIDE 2021).  
 

26



 

 

Do ponto de vista subjetivo, os relatos e as avaliações feitas pelos membros do clube na 
última reunião convergiram com os benefícios constados por Carlino e Colombo no 
estudo que realizaram sobre os clubes de escrita: 
 
 

 
Al presentar sus textos para que otros los revisen, los participantes acceden a una 
audiencia-prueba en un ambiente donde las relaciones tienden a ser cooperativas 
y no competitivas. Esto permite no sólo presentar y recibir comentarios sobre 
producciones escritas e investigaciones sino también hacerlo sin demasiada 
exposición, situación que es propicia para aprender a manejar los sentimientos de 
vulnerabilidad y falta de confianza muchas veces asociados con el recibir críticas 
(CARLINO; COLOMBO, 2015,p.23). 

 
 
Considerações Finais 
 
Como considerações finais sobre os resultados das ações é importante ressaltar que o 
fato de os pareceres terem sido compartilhados e discutidos dentro do clube tornou-os, de 
certa forma, públicos e resultou numa certa abertura do processo de avaliação dos 
artigos. Esta abertura, por sua vez, é parte do ideal de Ciência Aberta.  
 
 A Unioeste conta com o Portal do Saber onde estão hospedadas as revistas on-line da 
instituição. Tanto para o lançamento do portal quanto sua manutenção foram frutos do 
citado movimento pelo qual, em 2002 e, por intermédio do IBICT, o sistema OJS foi 
traduzido à língua portuguesa e disponibilizados gratuitamente às instituições de ensino 
superior. Esta foi a primeira etapa entre as propostas pelo movimento.  
 
Entre as etapas a serem implementadas, está a de abertura do processo de avaliação 
pelos pares. Beziak et. al. (2018) propõem as seguintes ações para se alcançar este 
objetivo: a) as revistas incentivarem a possibilidade de tanto autor como pareceristas 
saberem a identificação um do outro (processo não cego de avaliação) e b) as revistas 
ofertarem aos pareceristas a possibilidade de publicação dos pareceres ao lado do artigo 
publicado. 
 
A partir de abril de 2021 será ofertado outro curso com os mesmos propósitos e 
procedimentos. Trata-se do Clube de Leitura e Escrita em Onomástica o qual também 
almeja o aumento de produção científica em Onomástica, área de estudo interdisciplinar 
que foca os nomes próprios seja de pessoa, de lugares, de empresas ou de comércios.    
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Envio de e-mail ao coordenador da atividade: Marcia.Seide@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Alfabetização, Leitura e Escrita 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: formação professores; infância; alfabetização. 
 
Resumo 

Esse projeto de extensão pretendeu mapear e registrar relatos de professoras e 
estudantes de Pedagogia ao longo dos encontros remotos públicos entre junho e outubro 
de 2020. O principal procedimento para a formação continuada foi a realização de aulas 
remotas síncronas. Foram formados grupos de interesse por temáticas e as aulas 
públicas agregaram professores em atuação nas escolas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, sindicato e estudantes da graduação em troca de conhecimentos, saberes, 
orientações, ludicidades, leitura e escrita de textos. O principal princípio dessa formação 
foi o protagonismo docente em decidir qual seria a melhor temática da reunião para o 
momento e a produção de escutas ativas e o convite aos oradores de cada noite. Foram 
realizados cinco subprojetos. O público atendido foi aproximadamente 200 profissionais.  

Apresentação 

Foi sem aviso. A escola fechou. Foi quase sem aviso. A pandemia parecia distante. Não 
nos atingiria. As notícias retratavam caixões que se amontoavam, centenas de pessoas 
perderam suas vidas, mas tudo ainda parecia muito distante. Em poucas semanas foram 
cidades com medidas de segurança, outras com lockdown, a necessidade de se construir 
hospitais de campanha, somadas a mudanças nunca vividas chegaram a nós. E a escola 
fechou. A autoridade sanitária local anunciou: escolas serão a primeira a fechar e a última 
a abrir. Em meados de março tínhamos a percepção que seria uma catástrofe densa e 
rápida como o romper de uma barragem, mas, devido ao próprio sucesso da contenção 
foi se tornando devagar e lenta. Assim, as escolas ficaram fechadas por 15 dias. Um 
recesso. Um mês. Tal como férias! Organizaremos ensino remoto. Dois meses! Já 
tivemos greves maiores! Outro bimestre! Voltaremos em agosto! Não foi possível. 
Reabriremos em outubro! Não foi possível. Chegamos em novembro com as escolas 
fechadas! As perguntas mudaram! Não se tratava apenas em mudar a metodologia, mas 
tomar decisões, reorganizar planejamento não mais preocupado com o conteúdo, mas 
voltado a atender necessidades mais amplas como por exemplo: como manter o vínculo 
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3 Doutora em Educação, docente da Educação Básica do Rondonópolis-MT, flavianademenech@gmail.com 
4 Doutora em Educação, docente na pedagogia, CELS, Foz do Iguaçu-PR, ceciliabrazrib@yahoo.com.br 
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com o aluno remotamente? Quem será o apoio a esta criança? Quais condições ela terá 
para realização das atividades? Quais atividades? Entre tantos outros questionamentos.   

Optamos por fazer a interlocução via sindicato de professores SINPREFI, este assumiu o 
compromisso de divulgar os encontros remotos aos professores e estagiários da rede 
municipal de ensino. As divulgações por meio das redes sociais despertarem interesse de 
participação em professores vinculados as redes municipais de ensino e a acadêmicos de 
outras instituições de ensino, assim formamos um grande grupo unidos pela vontade e 
necessidade de compartilhar experiências, angústias e novas aprendizagens.  

Procedimentos Adotados 

Optamos pela técnica multifocal em nossas reuniões, trabalhando com perguntas guia. As 
perguntas emergiam das angústias e vivências das professoras em meio a 
implementação do ensino remoto. O método de pesquisa multifocal ou grupos focais, é 
uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir 
um tópico especial sugerido pelo pesquisador (GONDIM, 2003).  

Dentre as perguntas guia citamos: Quais seriam nossas necessidades e perguntas no 
início do projeto? O que discutir? Manutenção do vínculo? Cuidados corporais e disciplina 
dos gestos? Conteúdo? Onde ficaram as crianças? Por quais espaços elas poderiam 
circular? Com quem? Como a fragilidade dos espaços públicos organizados para a 
infância se revelou? Como mantemos contato com as crianças? Quais as perguntas 
necessárias para compreendermos e registrarmos a diversidade de modos de cuidar e 
educar crianças em uma pandemia longa? Precisamos em primeiro lugar ouvir nossos 
pares, familiares e estudantes e em segundo lugar conversar e debater sobre as 
legislações, resoluções e deliberações. 

A Deliberação 01/2020 CEE-PR (Conselho Estadual de Educação PR), instituiu realização 
das atividades escolares em regime especial no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do 
Paraná em decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo 
Coronavírus – COVID-19 e outras providências. Também regulamenta e orienta as 
instituições em âmbito municipal e privado. Por meio desta ficou instituído o ensino 
remoto, que por sua vez, não se caracteriza como ensino EAD (Ensino a Distância), pois 
não é realizado por tutoria, nem ensino híbrido, por não combinar os elementos que 
caracterizam este tipo de ensino. O ensino remoto ficou instituído desde 20 de março de 
2020, período oficial de fechamento das escolas, ficando a cargo do professor elaborar 
suas aulas, garantir que o conteúdo fosse trabalhado e as 800 horas letivas. 

Diante dessa situação, essa pesquisa em andamento, pretende mapear e registrar relatos 
de professoras e estudantes de Pedagogia ao longo dos encontros remotos públicos dos 
cursos de extensão da universidade. O principal procedimento foi a escuta ativa durante 
uma atividade orientada por um tema guia ou uma pergunta guia nos encontros coletivos 
via plataforma Meet. 

Nos encontros foram socializadas angústias e anseios das professoras da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, que em meio a pandemia tiveram que se reinventar, criar 
novas possibilidades e estratégias para manter o vínculo com seus alunos. Tais 
mudanças estão elencadas pelo art. 4º, 
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As atividades escolares não presenciais são aquelas utilizadas pelo 
professor da turma ou do componente curricular para a interação 
com o estudante por meio de orientações impressas, estudos 
dirigidos, quizzes, plataformas virtuais, correio eletrônico, redes 
sociais, chats, fóruns, diário eletrônico, videoaulas, audiochamadas, 
videochamadas e outras assemelhadas (CEE, Deliberação 01/2020).  

As mudanças exigidas pela necessidade de atender os alunos no ensino remoto 
emergencial, não trouxe apenas uma mudança na forma de organização das aulas, mas 
mudanças na rotina e atendimento diário das suas turmas. Com os grupos de WhatsApp 
as famílias procuravam as professoras a qualquer hora para esclarecer dúvidas, 
compartilhar angústias, pedir socorro e auxílio. A jornada de trabalho das professoras 
ampliou significativamente, está questão é reforçada também pelo relatório intitulado 
“Trabalho Docente em tempos de pandemia da Rede Gestrado – UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), publicado em 2020. “Precisamente 82% dos entrevistados 
afirmaram que tiveram acréscimo no número total de horas trabalhadas na preparação 
das aulas não presenciais em comparação às presenciais” (OLIVEIRA, 2020, p.35).  

Em nosso grupo o aumento do número de horas acrescidas na jornada de trabalha 
também foi significativo. Assim, para atingir os objetivos do grupo de extensão, da 
pesquisa e auxiliar as professoras, a metodologia do trabalho foi organizada a partir de 
roteiros de pergunta guia ou tema guia a cada encontro.  

Resultados 

A população diretamente beneficiada foi de aproximadamente 200 docentes da Educação 
Básica, mas também alunos da graduação em Pedagogia tanto da Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) quanto de outras instituições participaram 
das atividades. Além dos encontros realizados virtualmente, foram realizadas ações em 
prol dos estudantes da aldeia Ocoy, localizada no município de São Miguel do Iguaçu, 
pois tínhamos uma professora da escola que está no interior da aldeia participando do 
projeto. Consideramos que muitos estudantes também foram beneficiados com o projeto 
de extensão, pois no decorrer de nossos encontros também foram produzidas  atividades 
pedagógicas, jogos envolvendo alfabetização e letramento, ensino da matemática, 
incluindo artefatos produzidas pelos docentes. Em nossos encontros fomos socializando 
as dificuldades dos estudantes.  

Alguns precisavam de alimentos, outros de produtos de higiene, outros de serem ouvidos, 
outros de encaminhamento psicológico, outros de aprender sobre essa ou aquela área, 
produzir novas atividades, produzir jogos e interações que envolvessem não apenas o 
aluno, mas incluísse a família. Sintetizamos aqui algumas das mais frequentes situações 
sobre as infâncias relatadas pelos professores ao longo dos encontros: 

a) Conectado dia e noite: aulas online, pesquisa, ouvir áudios no whats, assistir os vídeos 
de história, os vídeos explicativos, acompanhar os encontros com a professora no Meet 
de tela fechada e áudio fechado; Nos mostrando que precisávamos de alternativas. 
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Figura 1: Reuniões realizadas pelo Google Meet 

 

Fonte: Autores, 2020. 

b) Participar com os familiares do trabalho laboral: ir com a mãe para o trabalho dela, ir 
para a oficina com o pai, ficar junto nos fundos do comércio; ficar juntos dos familiares 
que estão em home-office.  

c) Dificuldade da família em acompanhar as atividades enviadas pela professora, 
retiradas na escola, para cumprir as atividades curriculares organizadas pelo cronograma 
letivo de reposição. Falta de segurança e assistência, para as crianças, quanto aos 
espaços de cuidado, e preocupação com a proteção da criança, já que por vezes é a 
instituição escolar que acolhia e denunciava os sofrimentos e/ou violências identificados 
na interação com as crianças. A escola configura-se em um espaço de proteção. 
Mostrando que precisávamos gerar interlocução e mediação por outros canais.  

e) Em isolamento privado, crianças entediadas, sofrendo crises de ansiedade, pela falta 
de paciência dos pais, punição, castigo, falta de interação com outras crianças, 
acarretando atrasos no processo de desenvolvimento da criança. Mostrando que 
precisávamos produzir atividades que orientassem ludicamente os familiares. 

f) Organizar ações de solidariedade entre docentes, funcionários e população para 
atendimento dos estudantes mais vulneráveis, como foi o caso junto a escola da aldeia 
Ocoy.  

g) Falta de recursos tecnológicos, questões de ordem socioeconômica e emocional das 
nossas crianças e famílias para acompanhar as atividades remotas, ou mesmo manter o 
vínculo com a instituição escolar. Mostrando que precisávamos produzir acesso aos 
dispositivos eletrônicos, tecnológicos ou impressos.  

As situações listadas emergiram dos debates realizados nos encontros organizados no 
período de junho a outubro, e perduram como o projeto de extensão, a fim de auxiliar as 
professoras no desenvolvimento das atividades pedagógicas, refletir sobre a importância 
do professor no processo de acolhimento das crianças e famílias em meio a pandemia, e 
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principalmente na condução do processo pedagógico. E ainda, subsidiaram análises e 
adaptações das atividades escolares à realidade a qual a comunidade atendida pertence 

Figura 2: Ação comunitária em apoio aos estudantes e comunidade da Aldeia Ocoy. 

 

 

Fonte: Núcleo Regional de Foz do Iguaçu/PR5.  

 

As atividades também contemplaram estudos e aprofundamentos teóricos, leitura e 
análise das legislações que foram sendo publicadas ao longo do período remoto, a fim de 
refletir acerca das mudanças impostas pelo momento pandêmico, e compreender de que 
forma os professores podem contribuir para o desenvolvimento das crianças mesmo a 
distância. O grupo possui um grupo de WhatsApp, que se mantém ativo, por meio do qual 
acontecem as aproximações, escuta, debates e diálogos que ocorrem diariamente, 
conforme novas demandas são listadas pelas professoras em atuação do setor público e 
privado e pedagogas em formação. 

Considerações Finais 

Ressaltamos o quanto as atividades realizadas pelos grupos de extensão são importantes 
ações que contemplam a formação continuada dos professores, fortalecimento de 
vínculos entre professores de diferentes instituições de ensino, troca de experiências e 
possibilidades que nos permitiram refletir sobre a importância do professor no processo 
de mediação do conhecimento pedagógico, bem como sobre a função social da escola, 

 
5 Disponível em:  
< https://www.facebook.com/nrefozdoiguacu/photos/a.325665798109292/549155092427027/> 
Acesso:mar./2021. 
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principalmente no momento vivenciado pela pandemia do COVID-19, sendo essa uma 
experiência nunca antes vivida. Consolida-se a percepção da necessidade do trabalho 
conjunto de professores em atuação e professoras em formação. A importância da 
compreensão da necessidade de onde estão as crianças, como está sendo a interação 
com as famílias, o que elas fazem e que chegam ao ouvido das professoras e assim 
produzir escutas, produzir palavras, organizar e elaborar sentidos para uma ação. Os 
resultados descritos mostram uma diversidade de locais privados e pouquíssimos 
públicos. A conclusão provisória é que necessitamos repensar a sociedade adultocêntrica 
e os espaços públicos e equipamentos para as infâncias. O grupo de professoras 
atendidas decidiu abrir nova CR de extensão para a continuidade do projeto, passando a 
se denominar Alfaletrando e assim as ações permanecem em desenvolvimento em outros 
municípios do oeste do Paraná. 

Forma(s) de contato com a ação 

flaviaanastaciopaula@gmail.com 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

CR 59963/2020.  
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PROJETO PARA CONHECER AUTORAS FEMININAS 

 
Luciana Vedovato1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Cleiser Schenatto Langaro2,Elisangela Aparecida Rocha3, Juliana Cristina 
Salvadori4 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Alfabetização, leitura e escrita 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Autoria Feminina; Literatura, Feminismo. 
 
Resumo 
 

As questões que atravessam o processo de  formação universitária passam pelo debate 
de como são incorporados no espaço acadêmico as demandas sociais passíveis de 
problematização e reflexão. Considerando tal fato, nos parece urgente pensar os fatores  
em torno da produção, publicação e leitura de obras do campo do saber sobre as 
mulheres. A vontade da montagem do grupo de estudos já era antiga, mas intensificou-se 
com as materialidades geradas a partir dos desdobramentos do isolamento social em 
decorrência da pandemia de Covid-19, com o acúmulo de trabalho em diferentes campos 
de atuação, as mulheres se viram diante de alguns dilemas: a educação dos filhos/as e o 
trabalho; a produtividade e a relação com as atividades domésticas; as atividades 
familiares e de trabalho, entre outros saberes e práticas que tornaram ainda mais evidente 
a necessidade de refletir a relação mulheres e trabalho. Nesse sentido, o presente projeto 
tem por objetivo investigar como, na sociedade contemporânea é construída a figura do 
feminino – em suas distintas abrangências (música, literatura, filosofia, artes, ciências 
etc.) para pensarmos como organizamos nossas práticas de trabalho, como podemos 
valorizar tais práticas e apoiar o trabalho de outras mulheres. 

 
Apresentação 
 
Durante o período pandêmico que estamos atravessando, parece que a questão da 
organização social do trabalho tomou uma proporção bastante pública. Com o 
fechamento de escolas, empresas, comércios, etc., ao redor do mundo, uma outra 
realidade apresenta-se de forma imediata: a organização do trabalho em casa exigiria 
olhar para os mais diversos arranjos sociais e familiares para que a rotina se adaptasse 
às medidas de isolamento social impostas pelo Covid-19. Em uma consulta na internet 

 
1  Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: lucianavedovato@yahoo.com.br.  
2  Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: cleiserschenatto@hotmail.com> 
3  Doutora, Letras, ENCEJA/PT. E-mail: zanjarocha@gmail.com   
4  Doutora, Letras, UNEB, Jacobina-BA. E-mail: jsalvadoriuneb@gmail.com.  
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sob os parâmetros “produtividade das mulheres na pandemia” o número de reportagens 
que são elencadas pela ferramenta de busca apresenta a baixa produtividade das 
mulheres durante a pandemia pela sobrecarga em outros aspectos da vida: familiares a 
serem cuidados, rotinas domésticas, etc. Considerando aqui, produtividade apenas em 
termos de devolutiva ao mercado de trabalho, academia, etc. O que de certa forma já 
invalida o trabalho realizado fora dos ambientes corporativos, acadêmicos, etc. 
computável como trabalho, efetivamente. 
 Esse preâmbulo já marca um pouco o ponto que é nodal para a proposta do 
presente projeto: a leitura de textos de mulheres. Ao propor a leitura destes textos, nossa 
perspectiva é, de certo modo, visibilizar a escrita que é, em muitos casos, resultado da 
resistência às diversas modalidades de interdição das vozes femininas.  Barbosa (2020)5 
aponta para o fato de que há nos espaços acadêmicos, por exemplo, mesmo aqueles em 
que existe uma presença majoritária de mulheres, uma dificuldade para abarcar um dos 
elementos que é fundamental para que a carreira acadêmica feminina se consolide que é 
a família. A outra questão que a pesquisadora pontuou é o fato de que a credibilidade do 
trabalho feminino precisa, em espaços de poder, ser, de alguma forma, verificada e 
comprovada para que efetivamente seja tomada como um saber acadêmico confiável. 
 Ainda assim, se olharmos para o que dissemos acima, poderíamos afirmar que 
expomos apenas uma pequena parcela dos problemas que atingem as mulheres 
trabalhadoras. Assim, ao mobilizarmos o debate em torno da formação imaginária 
(Orlandi, 2016) para quem “a língua dá as condições materiais de base do processo 
discursivo” (p.73), ou seja, as construções imaginárias que temos sobre o que é o 
trabalho, a escrita, as formas de organização à volta do feminino são representações 
simbólicas de como socialmente se organizam os discursos referentes/pertencentes a tais 
tópicos. E ao olharmos para escrita feminina, queremos, de alguma maneira, olhar para 
uma narrativa que é construída a partir de uma outra realidade, uma que não 
necessariamente reflete as organizações sociais cujo estruturamento é marcado pela 
masculinidade.  
 
Dalcastagné (2005), em A personagem do romance brasileiro, informa os resultados de 
pesquisa referentes a escrita de mulheres e das narrativas com personagens femininas 
na literatura contemporânea brasileira de 1990 a 2004, pautando-se nas publicações de 
três grandes editoras brasileiras (Record, Rocco e Companhia das Letras). Seus achados, 
que são agora contrastados com a segunda etapa da pesquisa, em publicação, são 
indicadores do pouco espaço que a escrita de e sobre mulheres encontra no mercado 
editorial brasileiro, que privilegia um perfil específico de autor e personagem – homem, 
branco, hétero, classe média – e põe em questão o papel e o lugar da representação e da 
representatividade, bem como dos lugares de fala, nas narrativas contemporâneas (p. 14-
15). Segundo a autora, este achado aponta para um controle dos discursos e nos mostra 
quem tem legitimidade para dizer e narrar, o que leva a perda da diversidade no romance 
brasileiro contemporâneo, sintomático da falta de reconhecimento do Outro e de seu 
lugar. Este argumento da autora é baseado em Fraser e em sua luta contra injustiça 

 
5  Marcia Barbosa, professora titular do departamento de Física da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Conferência realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste/Foz do Iguaçu 
em 11 de março de 2020 
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social: para Fraser, essa luta passa pelo reconhecimento das expressões culturais de 
grupos subalternos. Por em circulação a produção intelectual/literárias das mulheres é 
lutar contra essa falta de diversidade e esse apagamento da escrita de e sobre mulheres. 
 
 Diante da sucinta apresentação, a metodologia a ser utilizada será a de organizar a 
leitura de textos literários, políticos e filosóficos em torno da problemática feminina a partir 
de obras de autoria feminina. Para tanto, serão realizados encontros quinzenais com 
obras pré-determinadas que serão escolhidas coletivamente. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 Considerando o período pandêmico, todas as atividades foram realizadas de forma 
on-line, em encontros quinzenais para o debate de obras previamente estipuladas. As 
obras lidas foram: A mulher Desiludida, de Simone Beauvoir, o Triunfo, de Clarice 
Lispector, Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, (filme e livro); Memórias da Plantação, da 
Grada Quilomba e Hibisco Roxo, de Chimamana Ngozi Adichie. Os debates eram em 
torno de como as mulheres são simbolizadas em suas singularidades: as relações 
pessoais – como no caso de A Mulher desiludida: a formação imaginária de casamento, 
de maternidade de carreira. A desilusão de ver frustrado o projeto de longevidade na 
relação, a amargura da solidão, o reconhecimento das limitações impostas pelas 
condições sociais que cercam o feminino.  
 Também debatemos a resistência em personagem como Jo, de Mulherzinhas que, 
ciente de sua condição, não se limitou ao estereótipo a ela imposto e rompeu com os as 
formações imaginárias do papel de uma mulher no início do século 19. O livro também 
nos apresentou o conceito material de sororidade, de partilha entre mulheres que 
precisavam sobreviver sem a figura masculina como “chefe” de família. 
 Por fim, adentramos em Grada Quilomba e Chimamanda. Com obras fortes as 
autoras contribuíram para a reflexão de como questões de gênero e raça são imbricadas 
para a construção do real das mulheres negras em espaços predominantemente brancos, 
ou ainda, em Hibisco Roxo, como religiosidade e patriarcado são aliados, em 
determinadas circunstâncias, na perpetuação da violência contra a mulher. 
 O breve resumo das atividades mostra que de uma forma intensa nos organizamos 
para ler mulheres que retratam parcelas da sociedade que são cotidianamente 
silenciadas. As obras nos ajudaram a pensar a nossa condição, o nosso papel como 
mulher e educadoras. 
    
 
 
Resultados 
 

Quando nos propomos a realizar um trabalho que seja o de (re)pensar os papéis 
sociais, nos colocamos diante de um desafio que não apresenta um resultado imediato. A 
educação é um processo de longo curso. Dito isso, podemos exemplificar a mudança 
provocada pelas leituras com o enunciado de uma das acadêmicas participante que nos 
relatou que nunca, antes da graduação em Letras, havia pensado em sua condição de 
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mulher. Que todas as atividades de leitura feitas nos projetos ofertados durante a 
pandemia e, em especial, os debates que fizemos sobre as formações imaginárias em 
torno da mulher em diferentes campos sociais, fez com que ela mudasse completamente 
o modo como ela via algumas questões e que, mesmo em casa, ela passou a chamar a 
atenção para os comportamentos que poderiam ser opressores, que poderiam reproduzir 
um senso comum sobre o papel que a mulher pode ocupar. 

Aliado ao enunciado da acadêmica é preciso mencionar que a pandemia impôs 
desafios impensados até o isolamento, mas que sabidamente, as mulheres passaram a 
uma sobrecarga de trabalho e responsabilidades que, em alguns casos interditaram – ou 
diminuíram a participação delas em várias esferas sociais – como a acadêmica, por 
exemplo. Assim, o encontro quinzenal, nos fortalecia, nos animava, era um momento 
único de troca e proximidade que nos ajudou na travessia. 
 
 
 
Considerações Finais 
  

Para pensar a importância dos encontros apresentamos as palavras de Gisele de 
Souza Gonçalves (2020, s/p) que mesmo ponderando as dificuldades em conciliar o 
trabalho, a leitura e o cotidiano doméstico, pontua a importância dos encontros: 
 
 
 

(...) a literatura – por meio desses encontros – fez uma diferença na 
vida de quem pôde participar de “rodas” de leituras e contar suas 
experiências e memórias ali trazidas e compartilhadas. Gente do 
campo e da cidade, de norte a sul do Brasil, homens e mulheres, 
muitas vezes, participando com o filho no colo. Gente que aprendeu 
com o outro, que chorou, que sorriu, que compartilhou. O ser 
humano – especialmente aquele em distanciamento social – 
encontra meios de se encontrar ainda que não integralmente. 
Nesses grupos de leitura de formato remoto foi possível encontrar 
pessoas cujas afinidades foram identificadas, angústias 
compartilhadas, autores e autoras descobertos e leitoras e leitores 
potencializados. Enquanto estamos em pandemia, para alguns, é 
uma opção de conhecer outras vivências, compartilhar leituras, 
sugerir obras, emocionar-se, não estar sozinho e encontrar pessoas 
que, mesmo depois da pandemia, manterá contato. (GONÇALVES, 
2020, s/p) 
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 O que pudemos perceber é que todas nos apoiávamos ao mesmo tempo em que 
debatíamos o conteúdo ético que sustentava as obras lidas e estudadas. O tempo juntas 
nos permitiu encontrar referências de mulheres para amparar as angústias. Vimos nos 
livros as definições e acusações que pairam sobre as mulheres, que as dizem enquanto 
participantes de espaços sociais e o peso que tais materialidades impunham às 
personagens que se apresentavam nas obras iam, aos poucos, desconfigurando também 
as nossas próprias camadas de sentidos. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
lucianavedovato@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro conforme 
sua instituição. 
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CURSO DE TEATRO PARA A TERCEIRA IDADE 

 
Christiane Garcia Villela1  

Participantes: Luana Silvestre Pinto de Araujo2, Lidiane Ines Datsch 3Deise Cristina Pinto 4 

 
Área Temática: Cultura  

Linha de Extensão: Artes Cênicas 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Estímulos mentais, Teatro, Envelhecimento. 
 
Resumo 

 
Atualmente, a população está envelhecendo cada vez mais, visto que há grande 

aumento na expectativa de vida e baixa na queda de fertilidade mundial. Para tal 

perspectiva de vida, a prática de atividades físicas e mentais é essencial. O teatro 

proporciona o convívio social, estimula o físico corporal e mental, a criatividade e os 

sentidos. O curso de teatro oferecido pela Unati – Universidade Aberta a Terceira Idade, 

juntamente com a Unioeste, teve como objetivo proporcionar aos alunos práticas de 

exercícios que estimulam a mente e o físico, e possibilitar e exercitar a socialização com 

os integrantes. 

 
Apresentação 
 

De acordo com a publicação “World Population Prospects 2019: Highlights” a 

população mundial está envelhecendo. A justificativa para tal fato é o aumento da 

expectativa de vida e à queda da taxa de fertilidade da população mundial (United 

Nations, 2019). 

No Oeste do Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, não tem sido 

diferente. Quanto às faixas etárias, a região possui a prevalência de 54% de pessoas 

entre 60 a 65 anos e 21% de pessoas entre 66 e 70 anos.  

 
1 Doutora Médica Veterinária, Zootecnia, Centro de Ciências Agrarias, campus Marechal Cândido Rondon. 
E-mail: chrisg_vilela@hotmail.com 
2 Discente Zootecnia, Centro de Ciências Agrarias, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
luana.araujo.spa@gmail.com 
3 Discente Zootecnia, Centro de Ciências Agrarias, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
lidyannedaatsch@gmail.com 
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Assim como no mundo e no Brasil, a média de idade da população idosa tem 

crescido, bem como o índice de envelhecimento, que subiu de 8,02 em 1980 para 19,68 

nos anos 2000 (IBGE, 2020). 

O processo de envelhecer é um fenômeno natural que acontece gradativamente, 

sendo importante a aceitação pelo indivíduo das mudanças e limitações impostas pelo 

avanço da idade. E por meio dessa aceitação é importante que a pessoa, o quanto antes, 

adquira hábitos para que tenha um envelhecimento saudável e longevidade com maior 

qualidade de vida (SILVA, 2008). 

O envelhecimento ativo faz-se necessário quando se deseja o equilíbrio 

biopsicossocial e a integralidade do idoso no contexto social, no qual o idoso é capaz de 

desenvolver suas potencialidades (SILVA, 2008). 

A participação em atividades educativas recreativas, a prática de exercícios 

físicos e a boa alimentação, hodiernamente, é imprescindível para melhor qualidade de 

vida na terceira idade (FONSECA, 2013). 

As atividades lúdicas como teatro, dança, jogos, dinâmicas, exercícios físicos são 

atividades, que os idosos devem participar, pois são atividades que trabalhadas em 

grupos estimula o físico, a mente, a criatividade, os sentidos, além de aumentar o círculo 

de amizades, desinibirem e conhecerem novas histórias e manterem-se ativos 

(FONSECA, 2013). 

São inúmeras as atividades recreativas que estimulam novos sentidos e ainda 

promovem a interação e aproximação familiar. No entanto, para desenvolver a criatividade 

e aprender algo novo na velhice, é fundamental que a pessoa encontre satisfação e, 

principalmente, o sentido de autorrealização. A participação sempre deve ser voluntária e 

marcada pelo protagonismo e o contentamento (FONSECA, 2013). 

Os benefícios das atividades físicas e mentais para idosos vai além e são 

diversos, como prevenir e ajudar no combate de doenças como hipertensão, varizes, 

derrames, diabetes, obesidade, osteoporose, câncer, problemas no coração e pulmões, 

depressão, ansiedade e várias outras (SILVA, 2008). 

O curso de Teatro proposto pela Unati - Universidade Aberta para Terceira Idade, 

teve como objetivo não só proporcionar aos alunos práticas de exercícios que estimulam 
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a mente e o físico, como também possibilitar e exercitar a socialização com os 

integrantes, com o professor e com os acadêmicos dos cursos de graduação (geração 

mais jovem), uma vez que muitas das apresentações dos alunos do curso de teatro eram 

realizadas no saguão da universidade e tinham como público os acadêmicos.  

 
 
Procedimentos Adotados 
 

O curso de Teatro foi oferecido nas dependências da Unioeste - Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – Campus Marechal Cândido Rondon. Foram utilizados 

para as aulas os auditórios.   

A professora Deise Cristina Pinto foi a docente responsável pelo curso e por 

ministrar as metodologias. Deise foi estudante da Escola de Artes do município da cidade 

de Marechal Candido Rondon – PR. Em 2018, apresentou-se na 1ª Mostra de teatro da 

Escola de Artes do município de Marechal Cândido Rondon - Galeria de artes cênicas 

APOFENIA. Em 2019, apresentou-se na peça teatral "O Balcão", sendo uma obra escrita 

em 1956 pelo francês Jean Genet. Ela se propôs, voluntariamente, a desenvolver esse 

trabalho junto à Unioeste. 

As aulas, com duração de 2 horas cada, foram ministradas uma vez por semana 

no período de julho de 2019 a dezembro do mesmo ano, com duas horas/aula por 

semana. 

As aulas seguiram uma metodologia e obedeciam a uma sequência da seguinte 

forma: Primeiro o Aquecimento. Nesta etapa o grupo desenvolvia uma atividade com o 

objetivo de despertar o corpo. Essa atividade geralmente era caminhar, correr, praticar 

algum jogo como fugir, ficar em posição de estátua, rir, imitar o colega. Cada aula se 

adotava um tipo de atividade ou jogo. Os jogos tinham como objetivo de gerar um 

momento lúdico e de integração ativando o corpo e mente e permitindo a liberdade para 

se socializarem de uma forma intuitiva e transformadora. O corpo entra em função da 

arte, essa função desperta a criação, que permite a exploração de todo o espaço da sala.  

Depois da etapa de aquecimento era realizado a etapa de Trabalho de cena: 

nesta etapa os integrantes buscavam relembrar suas ações e falas que vinham 

trabalhando semanalmente. O texto era para a construção de cena que resultaria no final 

42



 

 

no produto de uma apresentação teatral, escolhido pela professora e em concordância 

com o grupo. As ações físicas criadas pelos alunos, com orientação do professor, se 

davam de forma espontânea. Após todos apresentavam para o grupo. A última etapa da 

aula era a de Socialização: espaço aberto para diálogo entre os participantes e o 

professor, nas socializações são apontadas questões como as sensações sentidas 

durante o processo e novas sugestões para as cenas já criadas. 

 
Resultados 
  

O curso trouxe grande satisfação tanto para os alunos como para a docente que 

ministrou as aulas. O objetivo foi atingido por meio do comprometimento dos alunos com 

as atividades desenvolvidas em sala de aula. Tivemos aproximadamente 30 pessoas 

envolvidas durante o desenvolvimento das aulas, sendo alunos e a professora. Houve 

tanto comprometimento que foi possível a realização de duas apresentações artísticas. 

Durante o período de ensaio das peças os alunos treinavam em casa para na aula 

ensaiarem.  

As peças teatrais realizadas foram: “Na flor de Cerejeira”, apresentada no 1º 

Seminário UNATI em setembro de 2019 e “Quando a velhice chegar”, peça apresentada 

para os acadêmicos dos cursos noturnos da Unioeste e que fez parte da atividade de 

confraternização da finalização do curso.  

Também foi realizado pelos alunos do curso de teatro uma exposição 

denominada “Exposição de varal: a arte que veste em mim” que ficou exposto no saguão 

de acesso às salas de aula no campus.  

Quando surge uma oportunidade de projeto como esse, o indivíduo abre os olhos 

ao desconhecido, sendo gratificante um projeto voluntário poder fazer tão bem a alguém, 

sendo positivo o resultado colhido, tais como os seguintes relatos dos alunos participantes 

do curso: 

-“Antes de eu me inscrever ao teatro eu tive 2 AVC, agora antes que tudo se 

acabe, quero aproveitar a fazer coisas que sempre tive vontade de fazer.” 

 Pedro A. Costa 

- “Eu e meu esposa não paramos, onde eu vou ela vai junto. Um ajuda o outro.”  
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Ivo Hilgert 

- “Quando eu era criança, na minha casa tinha um baú bem antigo, lá eu pegava e 

vestia as roupas que nele eram guardadas e desfilava na casa. Hoje eu posso vestir 

roupas diferentes para os personagens e fazer teatro.”  

 Ledinha Gonçalves 

- “Quando eu fechei os olhos, eu vi meu sabiá.” 

 Ilze D. Higert 

- “Professora, desculpe o atraso, mas eu vim direto da minha aula de inglês.”  

Sergio C. Koenfender 

 
Considerações Finais 
 
 Para o envelhecimento saudável do corpo e da mente, se torna indispensável a 

prática de atividades físicas e mentais. O teatro proporciona experiências não só de 

convivência, como liberdade de expressão. Levando em consideração os resultados, 

tanto proporcionados aos alunos e ao docente, podemos afirmar que o curso obteve 

grande sucesso. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Luana Silvestre Pinto de Araujo  
Telefone: (45) 99831-5329 
E-mail: luana.araujo.spa@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto 46062/2015 Atividade de Extensão. 
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IF DA ALEGRIA

Meire Pereira de Souza Ferrari1 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Lucas de Lima Furini2, Guillerme Lourenço Felix Freitas3, Sandra Valéria

Dalbello de Mesquita4.

Área temática: Cultura
Linha de extensão: Artes Cênicas

Modalidade: Comunicação oral
Palavras chave: Arteterapia; saúde; cultura

Resumo
A arte vem ganhando espaço no campo da terapia e da educação, por conta de

suas benesses para a saúde. A proposta tem como objetivo humanizar ambientes sociais
que por vezes carecem de humanização. A metodologia é composta por encontros
semanais onde acontecem discussões sobre o que será realizado nas intervenções;
ensaios e instruções diversas. Foi constatado, empiricamente e através de relatos, a
melhora no humor e na estadia dos atendidos.
Apresentação

O projeto IF da Alegria foi iniciado em 2013, seu principal objetivo é levar cultura,
arte e entretenimento a pacientes internados em hospitais que são privados
temporariamente deles e consequentemente a atenuação dos estados psíquicos adversos
que poderiam agravar seu estado físico e emocional, ou então a produtividade exígua de
algum profissional. Além disso, o projeto atende Centros de educação infantil e asilos da
região de Umuarama. A proposta tem como integrantes os estudantes do ensino médio
do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama e voluntários da comunidade interna e
externa. Os integrantes do projeto participam de orientações e as visitas acontecem
semanalmente nos hospitais e esporadicamente nos demais locais parceiros.

Segundo Strickland e Boswell (2014, p.12), há vinte e cinco mil anos, nossos
ancestrais inventaram a arte como forma de controlar ou amenizar as forças da natureza,
faziam pinturas nas paredes das cavernas antes das caçadas, de modo a elas
influenciarem nos resultados desta perigosa empreitada. Da mesma forma, a arte,
atualmente, vem paulatinamente desvendando estes seus “dons místicos” aos
especialistas (principalmente pelo respaldo da psicanálise desenvolvida no século
passado), sendo assim um dos esteios que fundamenta o presente projeto, a arteterapia.

Como destaca Reis (2014, p. 1-2), este processo da arte terapia objetiva-se por
utilizar da atividade artística como instrumento de intervenção profissional para a
promoção da saúde e da qualidade de vida, abrangendo as mais diversas linguagens que
a própria arte se utiliza para se externalizar, como a literária, sonora, dramática, do
desenho, etc. Operando na avaliação, prevenção, tratamento e reabilitação voltados para
a saúde; como instrumento pedagógico na educação; e como meio para o
desenvolvimento interpessoal através da criatividade em contextos grupais.

Estes benefícios que a arte proporciona há tempos conhecidos, tanto emocionais

4 Doutoranda, Docente de Língua Inglesa, IFPR, Umuarama. sandra.dalbello@ifpr.com
3 Acadêmico, Técnico integrado em informática, IFPR, Umuarama.  guillermelou@gmail.com
2 Acadêmico,Técnico integrado em edificações, IFPR, Umuarama. llfurini2002@gmail.com
1 Doutora, Docente de Artes, IFPR, Umuarama. meire.ferrari@ifpr.edu.br
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quanto físicos, auxiliam tanto no próprio autodescobrimento, quanto na superação de
traumas ou até mesmo na superação de transtornos mentais, conhecidos como os
grandes males do século (ROMERO,2004).

A arte então entraria neste contexto, transmutando todo este cenário utilizando-se
de brincadeiras, músicas, encenações, com o desígnio de mudar toda a rotina cíclica
deste ambiente, como destaca Wood (1998). que estas intervenções auxiliam ao paciente
se dar conta de seu real estado; enfrentar as mudanças principalmente estéticas
(relacionadas à sua imagem); amenizar a dor emocional pertinente ao processo do
adoecer e do morrer; aumentar sua autonomia e confiança, fortalecendo algumas
habilidades para enfrentar a situação de doença, facilitar a expressão de sentimentos e
fortalecer a relação com a equipe de saúde.

Desta maneira, a presente proposta estaria alinhada a alguns objetivos propostos
pela agenda de 2030, documento alvitrado pela ONU (Organização das Nações Unidas)
no qual aborda uma série de objetivos a serem atingidos para um desenvolvimento
sustentável da sociedade e o meio ambiente, com a sina de acabar com a pobreza,
proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares,
possam desfrutar de paz e de prosperidade, abordando assim 17 objetivos a serem
conquistados para a alcançar tal finalidade. O projeto estaria alinhado e engajado a
auxiliar tal finalidade, segundo os objetivos 3, assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades; 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa
e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
e 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles (ONU, 2013).

Figuras 1 e 2:

Integrantes do projeto, visita ao Hospital Norospar, Umuarama, PR -  2017

Procedimentos Adotados
Os estudantes envolvidos primeiramente desenvolvem uma revisão bibliográfica

buscando referências sobre o tema. De posse desse conhecimento são realizadas
capacitações com os demais voluntários, tornando explícito o que será feito nas
intervenções, recomendações, ensaios de performances e trocas de experiências. A partir
desse conhecimento preliminar, é que então ocorrem as intervenções nos centros
hospitalares de forma semanal, onde os participantes caracterizados, munidos do
conhecimento do que será realizado, se apresentam tanto para os pacientes quanto para
os servidores da instituição. Já as demais instituições são atendidas quando solicitada a
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intervenção que geralmente acontece em campanhas de conscientização, como por
exemplo: Dia D de combate a dengue.

Conseguinte, é elaborada uma entrevista com os colaboradores, sobre os
resultados sendo posteriormente elaborado um artigo, de mesmo eixo temático,
abordando os resultados obtidos.

Por conta das adversidades da atual pandemia de covid 19, o projeto tem se
reinventado em 2020, focado nesta época de distanciamento físico, nas práticas teóricas
que visam a elaboração e publicação de artigos em revistas de cunho científico, sendo
promulgado temas relacionados ao eixo da proposta. Do mesmo modo, foi confeccionado
“revistinhas” de eixo científico e cultural que foram distribuídas no abrigo para menores
Tia Lili da cidade de Umuarama assim como brinquedos, fazendo jus aos pilares do
projeto, levar cultura, educação a ambientes muitas vezes privados de tal.

Figuras 3 e 4

Intervenções no Hospital Nossa Senhora Aparecida de Umuarama, PR - 2014

Resultados
Ao longo da existência do projeto foram realizados: visitas semanalmente aos

hospitais parceiros, visitas a asilos da cidade de Umuarama, visitas ao Centro municipal
de educação infantil (CEMEI) Recanto Feliz na cidade de Perobal, levando em forma
teatral e musical, cultura e educação aos estudantes e servidores. Já as “revistinhas”,
intituladas de “Magazine Alegrar”, foram produzidas em sua primeira edição em dezembro
de 2020, e distribuídas no abrigo parceiro do projeto Tia Lili, com temas relacionados à
ciência e história envolvida nas práticas e eventos natalinos e desenhos para colorir,
juntamente com presentes subsidiados pelo orçamento do projeto (que foram bolas de
futebol, bonecas, brinquedos educativos e kits de maquiagem) entregue às crianças, de
idade entre 1 e 17 anos, além de uma pessoa com necessidades especiais de 35 anos de
idade.

Já participaram dessa proposta que teve início em 2013, mais de 120 estudantes e
colaboradores externos. É manifesto a evolução dos estudantes em relação às primeiras
visitas, pois começaram a ter mais liberdade e desenvoltura para lidar com o público
específico, sem contar as experiências que obtiveram, que ao longo do trajeto de volta ao
campus era compartilhado entre os participantes. Pode-se dizer, que eles obtiveram
melhor desenvoltura para relações sociais, em decorrência dos trabalhos em grupo
desenvolvidos, uma vez que, como elucida o neurocientista Jorge Moll Neto (2009), “Hoje
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sabemos que as boas ações estão relacionadas a um bem estar mais prolongado do que
as conquistas particulares, que têm um efeito momentâneo. Acreditamos que essa
descoberta pode ter uma aplicação muito grande em termos de qualidade de vida e
altruísmo”, mostrando que a prática do altruísmo é benéfica física e mentalmene, tanto
para quem a pratica quanto para quem a recebe.

Figuras 5 e 6:

Visita ao Centro de Educação Infantil - Recanto Feliz - Perobal, PR, 2013.

Considerações Finais
É possível constatar que em todas as visitas realizadas, há uma melhora

principalmente do humor das pessoas internadas, e de todas que presenciaram as
intervenções.

O mesmo ocorreu no ambiente escolar visitado, onde os estudantes e servidores
da instituição quebraram a rotina escolar, assistindo teatros de caráter informativo de
forma divertida, trazendo informação e alegria a todos.

Já nos asilos há sempre uma troca de experiências, onde os estudantes vivenciam
a importância do carinho e afeto, principalmente pelos mais necessitados. Nas doações
realizadas no final de 2020, de presentes e das “revistinhas”, pode-se afirmar que renovou
as esperanças daquelas crianças, principalmente em um ano tão conturbado e sem
muitas perspectivas para o que viria, já os assuntos abordados na Magazine Alegrar,
foram a história do natal; por que aqui não neva; por que as carnes cruas são duras, e
após assadas, cozidas, fritas ficam macias

Os ganhos acadêmicos e sociais são únicos, podemos ressaltar a melhora nas
relações sociais, proporcionado pelo projeto por conta das atividades em grupo, tendo os
estudantes que debater, aprender, se entender como parte de uma sociedade, o que só é
possível por meio do reconhecimento de seus pontos fortes e fracos.

Sem contar que trabalhou para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, promovendo o bem-estar e saúde em nossas visitas às escolas e
asilos; promovendo a educação a aqueles que por conta das medidas restritivas não
estam em contato com ela; e deste modo reduzir a desigualdade neste âmbito, atuando
assim, para além das fronteiras da instituição escolar, e conquistando espaço nos
municípios de Umuarama e Perobal, e obrando a uma causa mundial, sempre levando
seus objetivos para onde estiver.
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Figuras 7 e 8

Asilo São Vicente de Paula, Umuarama, PR - 2015.

Forma(s) de contato com a ação
O contato com o grupo pode ser estabelecido via e-mail à coordenadora Meire

Ferrari meire.ferrari@ifpr.edu.br ou ao estudante Lucas Furini e-mail:
llfurini2002@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)
SISCOPE: 23404.000454/2014-47
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COLA – CICLO DE OFICINAS DE LAZER E ARTES: 
CONTRIBUIÇÕES PARA UMA POLITICA PÚBLICA DE CULTURA 

 
Sérgio Luiz Winkert,1 Coordenador da Ação de Extensão. 

Participantes: Hayrton Francis Ximenes Andrade2, Janaina Priscila Winkert3 

 

Área Temática: Cultura 
Linha de Extensão: Artes Integradas 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Política Pública; Conselho de Cultura; Sistema de Cultura. 

 

Resumo 
Foz do Iguaçu é uma cidade com uma diversidade cultural enorme. o projeto Ciclo de 
Oficinas de Lazer e Artes (COLA) tem o objetivo de contribuir na divulgação e organização 
deste patrimônio cultural. O projeto objetiva realizar oficinas na área de lazer de artes, 
diante das ações realizadas surgiu esta demanda, auxiliar na organização dos setoriais de 
culturais. Realizou-se então quatorze encontros por setoriais e segmentos de cultura em 
Foz do Iguaçu e se pretende realizar 10 fóruns regionais. 

 
Apresentação 

O projeto Ciclo de Oficinas de Lazer e Artes tem como objetivo oportunizar um 

espaço para artistas, artesãos e talentos para que possam desenvolver seus trabalhos e 

propostas na área da cultura. Foram realizados algumas oficinas e entre elas uma Oficina 

sobre Sistemas Municipais de Cultura, para mostrar aos artistas da universidade e 

comunidade local como se compõe um sistema de cultura e como podem participar. 

Diante desta ação, ocorreu o convite para auxiliar o Conselho Municipal de Políticas 

Culturais de Foz do Iguaçu (CMPC/FI), na realização de encontros para orientar e colaborar 

com a organização dos setoriais e segmentos de cultura que estão vinculados ao CMPC. 

Desta forma, foram realizados quatorze encontros onde se apresentavam noções 

sobre o sistema municipal de cultura e práticas sobre a organização dos setoriais. A equipe 

do COLA, cuidou da parte do conteúdo, auxiliou na organização e realização dos encontros. 
 

1 Mestre, Curso de Bacharelado em Turismo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, Campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: sergio.winkert.foz@gmail.com. 
2 Mestre, Curso de Bacharelado em Turismo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, Campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: sergio.winkert.foz@gmail.com. 
3 Graduada, Gerenciamento de Redes. Cesufoz. E-mail: janainajpw@gmail.com. 
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A proposta teve como objetivos realizar encontros voltados aos artistas e fazedores 

de cultura representando cada setorial, assim como atender os profissionais, instituições e 

empresas que atuam na cadeia produtiva da cultura. Na sequência, deveriam ter sido 

realizados os encontros territoriais, que visam levar a comunidade das  regiões da cidade 

informações sobre o sistema de cultura, seus atores e informar como podem participar da 

política pública de cultura, buscando cidadãos interessados nas atividades culturais em sua 

região. 

Com a pandemia esta segunda etapa foi suspensa e se aguarda a retomada para 

dar prosseguimento nestas ações, espera-se que ainda no primeiro semestre deste ano se 

possa retomar estas ações, mesmo que no formato híbrido. 

 

Procedimentos Adotados 
Antes da pandemia foram planejados os encontros, preparado os materiais, eftivado 

a divulgação dos fóruns e assim realizados os quatorze fóruns. A metodologia adotada foi 

oficinas divulgadas como fórum, onde foi feita uma explanação, por meio de conteúdo 

relativos ao sistema municipal de cultural e ca omposição do conselho de políticas  culturais, 

bem como as ações necessárias para o reconhecimento dos setoriais e segmentos de 

cultura do município. 

A divulgação foi ampla e atendeu parcialmente os objetivos, tendo em vista que 

alguns dos setoriais não tiveram uma participação efetiva, numa primeira análise ficou claro 

o desinteresse de algumas áreas da comunidade artística. 

Porém, o resultado foi interessante numa análise conjunta, pois todos os setorias 

foram representados, possibilitando a representatividade e continuidade do processo. Ao 

surgir a questão da  pandemia, com as restrições e isolamentos sociais a continuidade dos 

trabalhos foram suspensos, após a retomada deve ser feito um diagnóstico da situação 

atual e um novo plano de atuação. 

O planejamento se faz necessário devido ao fato que esta fase demanda um contato 

direto com o público, considerando a inviabilidade de realização virtual do evento, pois a 

maioria da comunidade não tem acesso à tecnologia, não tem muita prática ou ao saber 

que é virtual perde o interesse de participação. 
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Resultados 
Numa análise dados obtidos, tomando como referência os encontros realizados, foi 

extremamente positivo e motivador, tendo em vista que todos os setoriais de cultura foram 

representados e feito um primeiro contato com cada área cultura. Ao todo foram 

inicialmente identificados onze setoriais de cultura: artes visuais, artesanato, circo, 

cultura popular, dança, capoeira, teatro, audio visual, patrimônio, música e o último 

composto por literarura, livro e bilioteca. 

Quantos aos segmentos culturais, cabe explicar que se busca atender os 

profissionais e empreendedores que fazem parte da cadeia produtiva da cultura, sejam 

profissionais como pessoas físicas, empresas e instiuições do terceiro setor e grupos 

ou coletivos culturais sem personalidade jurídica mas reconhecidos pela comunidade. 

Desta forma, foram reunidos em três grupos: empresas e produtores culturais, 

instituições de cultura e coletivos e ainda os profissionais e fazedores de cultura.  

Diante deste trabalho, foi possível ampliar o contato com esses atores da cultura via 

meios virtuais, desta forma é possivel adiantar o processo de informação e diagnóstico dos 

setores e fazedores de cultura dos respectivos setoriais e segmentos. 

Com relação à comunidade, mesmo que ainda não foram sido realizados os fóruns 

territoriais, assim chamados os eventos que serão organizados por regiões do município. 

Estes visam eleger um representante da cultura por região para compor o CMPC, assim  

já se pode vislumbrar um conselho bem democrático, onde na sua composição estarão 

representados todas as instâncias envolvidas na dinâmica cultural do  município, ou seja, 

representantes do poder público e federações ligadas à cultura, empresas e instituições de 

cultura, produtores e profissionais de cultura. 

 
Considerações Finais 

 
Com a retomada das atividades, mesmo com os protocolos exigidos, se espera ser 

posssível   realizar os encontros com a comunidade num formato híbrido, buscando atender 

o maior número de cidadãos possível por região. Assim, fechará o ciclo de orientações e 

informações a respeito do sistema municipal de cultura, havendo a possibilidade de 

recompor o conselho municipal de políticas culturais num formato bem democrático, 
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ampliando os horizontes para os fazedores da arte praticarem sua cidadania. 

Finalizando, o projeto COLA além de contribuir para a organização da cultura local, 

será conhecido pelos artistas e promoverá a troca de saberes entre a universidade e a 

comunidade. 

 
Forma(s) de contato com a ação 

 
E-mails: 
COLA: cola.unioeste@gmail.com;  
Coordenador: sergio.winkert.foz@gmail.com  
Telefone: (45) 99861-1761 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
Número da CR: 48336/2016. 
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DIA DA ARTE 
 

Cleiser Schenatto Langaro1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Luciana Vedovato2 (Sub-coordenadora da Ação de Extensão), Laura 

Zanon3, Luan Henrique Mendes4, Brena Souza Barbosa5, João Pedro Cemin Marcon6, 
Mariana Caroline da Silva Correia7, Cleiton Souza8, Maria Clara da Silva Borba9, Isabel 

Fernandes10 
 
 

Área Temática: Cultura 
Linha de Extensão: Artes Integradas 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Ações Culturais; Literatura, Talentos Unioeste. 

 
Resumo: O Projeto de Extensão Dia da Arte foi idealizado e é desenvolvido desde 2018 
com objetivos de realizar debates e ações de cultura, integração das diversas 
manifestações artísticas, valorização dos talentos dos(as) acadêmicos(as) e demais 
colaboradores da/na Universidade. Além disso, de promover vivências entre 
acadêmicos(as), docentes e servidores(as) do Campus do Foz do Iguaçu, agentes de 
cultura da região, intelectuais e artistas. As atividades contemplaram a diversidade 
multicultural, observando as diretrizes mencionadas nos objetivos: valorizar e destacar os 
talentos da Unioeste, desenvolver o imaginário artístico e cultural e contribuir para o 
desenvolvimento intelectual e humano.  No ano de 2020 realizou atividades entre o 
período de 05/03/2020 a 22/12/2020, um ano atípico devido pandemia da Covi-19. 
Iniciamos as atividades de forma presencial, ainda em março, com reuniões para 
planejamento e foi possível realizar duas atividades presenciais. Para dar continuidade 
após o isolamento social, o cronograma sofreu alterações, além de encontrar um modo 
para realização online. No intuito de atender aos objetivos do Projeto, encontramos a 
alternativa das Lives, as quais possibilitaram exposições artísticas, saraus e debates em 
torno de várias manifestações artísticas. Contemplou-se a participação de 
acadêmicos(as), egressos(as), professores, servidores da Unioeste e artistas da região. 
Desse modo entendemos que as atividades nos aproximaram, mesmo que de modo 
virtual, e trouxeram alento em período tão difícil. Foi indispensável o apoio da equipe da 
Central de Informações do Campus, pois coordenaram a criação e execução das Lives. 
 

                                            
1
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. cleiserschenatto@hotmail.com. Apresentadora. 

2
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. lucianavedovato@yahoo.com.br. Sub-coordenadora do Projeto. 

Apresentadora. 
3
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. laurazanon@gmail.com.  

4
 Acadêmico, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. luanhenriquemendes@gmail.com.  

5
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. breninhasou20@gmail.com. 

6
 Acadêmico, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. joaopedrocemin22@gmail.com. 

7
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. mariana.lussac@gmail.com. 

8
 Acadêmico, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. cleiton.soouza@hotmail.com.  

9
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. mclaraborba01@gmail.com 

10
 Acadêmica, Pedagogia, CELS, Foz do Iguaçu. isabel.fernandes@unioeste.br 
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Apresentação 
 
 O projeto Dia da Arte tem como intuito principal a valorização dos talentos da 
Unioeste e para que isso ocorra visa realizar debates e ações de cultura, tendo a 
compreensão de que a literatura e, portanto, a arte, em suas diferentes formas, “pode 
muito”. A compreensão de Todorov (2009, p. 76-77) é propícia para esta reflexão, pois 
para ele “[...] ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, 
nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer 
compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver”. O ano de 2020 foi atípico, a 
pandemia exigiu distanciamento social, o que gerou muitos sentimentos como tristeza, 
ansiedade e angústia. Ao retomarmos as atividades online, o Projeto contribuiu para gerar 
encontros, diálogos, trocas e com isso proporcionou bons momentos entre os 
participantes. As experiências culturais trazidas pelos artistas estabeleceram trocas de 
experiências artísticas e humanas. Desse modo a arte cumpriu seu papel de fazer pensar, 
de gerar empatia, ação de colocar-se no lugar de todo e qualquer ser humano, de pensar 
e sentir-se adotando o ponto de vista dos outros, pessoas reais ou personagens literárias, 
conforme aponta Todorov (2009). 
 As ações e objetivos do Projeto também se amparam no pensamento de Candido 
(1972), de que as formas e manifestações artísticas têm a capacidade de expressar o 
conteúdo humano, portanto, exercerem uma poderosa força de iniciação à vida com toda 
a sua complexidade. Sendo assim, a cada encontro buscou-se articular diálogos entre os 
participantes, no intuito de que pudessem compartilhar com o público o papel da arte na 
vida e na formação pessoal.  
 Devido à situação de pandemia, enfrentamos o desafio de reestruturar as 
atividades do Projeto, encontrar formato online para sua realização, uma plataforma 
virtual de acesso à maioria dos interessados e apresentar novo cronograma com 
atividades adaptadas para o cenário. Foi desafiador, mas ao nos reinventarmos atingimos 
outros públicos. Os talentos da Unioeste foram contemplados e dialogaram com os 
talentos e artistas regionais. Ressaltamos a importante e necessária contribuição da 
equipe técnica da Unioeste, da Central da Comunicação Foz, para a realização das Lives.   
 
Procedimentos Adotados 
 
 Num primeiro momento as atividades foram iniciadas presencialmente, sendo 
possíveis duas ações. Após o isolamento, foi necessário repensar o cronograma, 
reestruturando-o para que pudesse ser desenvolvido online, submetê-lo novamente à 
Comissão de Extensão. As ações realizadas de modo remoto e síncrono também 
contemplam à perspectiva do ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável) 
correspondentes, sobre Educação de Qualidade (item 4). Mesmo com as restrições 
decorrentes da pandemia do Covid – 19, as atividades permitiram que fossem exploradas 
diversas contribuições da arte na formação humanizadora dos artistas e dos receptores e 
apreciadores de arte. Aconteceram importantes diálogos com talentos da Unioeste e da 
comunidade do entorno. 
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Atividades realizadas: 
 

 Reunião para Planejamento das atividades do ano; Reuniões para reestruturar as 
possibilidades de realização em isolamento social (presencial); 

 Sarau de poesia na Semana de Abertura do ano letivo do Curso de Letras da 
Unioeste (presencial); 

 Participação na Mesa Projetos de Extensão do Curso de Letras (presencial); 
 Planejamento de atividades remotas (devido às medidas de afastamento social em 

decorrência da pandemia de Covid-19) (de modo remoto); 
 Divulgação das atividades no Instagram e Facebook do Projeto; 
 Comunicação por WhatsApp com os membros do projeto e artistas envolvidos para 

veiculação de informações acerca das Lives; 
 Preparação, contatos, organização e testes para as Lives; 
 Verificação das plataformas digitais utilizadas a fim de assegurar o acesso dos 

participantes; 
 Lives - https://www.youtube.com/results?search_query=dia+da+arte+unioeste; 
 Relatório das atividades desenvolvidas. 

 
Atividade 1 (Presencial): Mesa Redonda – Projetos de Extensão Letras 12/03/2020.  
Atividade 2 (Presencial): Sarau de Poesias e Exposição Artística – Abertura do Ano Letivo 
13/03/2020. 
Atividade 3 - Live -  (Online – Streamyard/youtube/facebook): Mostra Cultural – 26/06/2020. 
Atividade 4 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Participação de Laura Zanon no 
Projeto Arte Papo Unioeste Cascavel em junho. 
Atividade 5 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Mostra Artística – 10/07/2020.  
Atividade 6 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Dia da Arte – 31/07/2020.  
Atividade 7 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Bate Papo Artístico – 04/09/2020. 
Atividade 8 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Chamada Artística – Cápsula do 
Tempo / Arte em período de pandemia e isolamento social -  21/09/2020. 
Atividade 9 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Criatividade, imaginação e um mundo 
mágico, fantástico e cheio de histórias – Live Dia das Crianças – 09/09/2020;  
Atividade 10 (Online - Streamyard/youtube/facebook): Participação de Isabel Fernandes no 
Sarau de Poesia Afro-Brasileira no evento Jornadas Negras da Unioeste – 23/11/2020. 
 
  
Resultados 

 
 Pensar em resultados objetivos no que se refere ao trabalho com a Arte e a 
Literatura é algo complexo. Entendemos que é imensurável o poder e a ação das mesmas 
nas vidas dos envolvidos. No entanto, pode-se dizer que as manifestações artísticas 
atuam em camadas profundas do subconsciente e da subjetividade, como observa 
Candido (1972), e que as atividades realizadas contribuíram de forma significativa para 
amenizar o sentimento de isolamento, da solidão e da angústia diante das incertezas 
decorrentes do momento pandêmico.  
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 Na percepção dos colaboradores e dos artistas foi muito significativo ter realizado 
todo empenho necessário para que o Projeto não ficasse parado nesse período. A 
participação e o envolvimento de todos nas ações demonstraram o quanto a cultura 
contribui para nossas vivências e para a formação humanizadora. 
  

 
 

Figura I 
02/03/2020 - 8h às 11h – SALA MULTIUSO - 1ª REUNIÃO / 2020 

   
 

Figura II 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA CURSO DE LETRAS / 2020 

12/03/2020 - 8h às 10h – Quinta-feira - MESA  
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Figura III - Registros 
Sarau de poesia e Exposição Artística na Semana de Abertura do ano letivo do Curso de 

Letras da Unioeste;  
13/03/2020 - 8h às 10h – Sexta-feira – Biblioteca 

        Estudantes e familiares 

         

  

Figura IV - Reuniões/encontros Dia da Arte 

    
              Figura V – Lives 
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Considerações Finais 
 
 Participaram das ações realizadas pelo Dia da Arte acadêmicos(as) dos Cursos de 
Letras, Pedagogia, Hotelaria, Enfermagem, docentes e colaboradores da IES, além de 
artistas da Região. A atividade teve o apoio e o incentivo concedido pela Direção do 
Campus de Foz do Iguaçu, pela Direção do CELS e Coordenações dos Cursos 
envolvidos. O Projeto já é reconhecido na comunidade acadêmica como um espaço para 
as manifestações das expressões artísticas dos talentos do Campus. 

O protagonismo dos estudantes prevaleceu nas ações realizadas. Notamos que 
predomina o sentimento de ser valorizado(a) enquanto produtor(a) de arte e que os 
mesmos estão obtendo visibilidade na comunidade acadêmica, local e regional. É visível 
o aperfeiçoamento de identidades artísticas, ampliando assim a autoafirmação e o 
desenvolvimento das habilidades e da mediação cultural. 

 
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.  
 
Referências 
CANDIDO, Antônio. A literatura e a formação do homem. In: Ciência e Cultura. 
Conferência pronunciada na XXIV Reunião Anual da SBPC. São Paulo, 1972. 803-809 p. 
TODOROV, Tzvetant. A Literatura em Perigo. Tradução: Caio Meira. 2.ed. Rio de 
Janeiro: DIFEL,2009. 
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Grupo Musicena 

 
Celio Roberto Eyng1 (Coordenador do Projeto de Extensão) 

Participantes:  
   Luana Cristina Reis Couss2, Angelite Cristiane de Camargo 3, Elisângela Inês Orben4, 
Vilson Jaques de Oliveira 5, Maiara Bruna Silva6, Giovane Schauss7, Kamila Ribeiro da 

Silva8, Jean Paulo da Silva Andrade9 
 

 
Área Temática: (Cultura) 

Linha de Extensão: (Artes Integradas) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: teatro; música; artes cênicas. 
 
Resumo 
 
O “GRUPO MUSICENA” é um projeto de extensão permanente que objetiva a 
implementação de atividades musicais e teatrais com um coletivo de artistas amadores e 
profissionais da cidade de Francisco Beltrão PR. No primeiro ano do projeto (2020) foram 
realizados estudos teóricos acerca do nascimento da tragédia grega e estudos aplicados 
à construção das personagens para uma adaptação do Prometeu Acorrentado de Ésquilo 
bem como a criação concomitante do roteiro, da trilha sonora e do figurino. 
   
Apresentação 
 
 O projeto de extensão, inicialmente proposto, intitulava-se “Oficina de Criação 
Musical e Cênica” e objetivava a preparação e implementação de espetáculo músico-
teatral voltado à infância sobre os dilemas da contemporaneidade, especialmente 
relacionados às questões de gênero e etnia. Pautando-se na utilização de metodologias 
de experimentação e improvisação musical e cênica, oferecia até 15 vagas para 

 
1 Doutor, Curso de Pedagogia, CCH, campus de Francisco Beltrão. E-mail: celioeyng@hotmail.com.  
2 Graduada, Egressa do Curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
luana.couss@gmail.com  
3 Graduada, Egressa Curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
angelitecristiane@hotmail.com 
4 Graduada, Egressa do Curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
elisangelaines@hotmail.com  
5 Graduado, Egresso do Curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
vilsonpedagogo@gmail.com 
6 Graduada, Egressa do Curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão. E-mail: maiara7br@gmail.com 
7 Graduado, Artes visuais, FAMPER. Professor da Rede Estadual de Ensino. E-mail: 

giovane.schauss@hotmail.com  
8 Graduada, Ciências Contábeis, UNICESUMAR. E-mail: kamilaribeirodasilva5@gmail.com 
9 Graduado, Egresso do Curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão. Professor da Rede Municipal 
de Ensino. E-mail: jardenaneda@gmail.com  
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colaboradores externos, especialmente egressos do Curso de Pedagogia da Unioeste - 
campus de Francisco Beltrão e até 10 vagas para colaboradores internos, especialmente 
acadêmicos do Curso de Pedagogia da Unioeste - matutino. A periodicidade dos 
encontros era semanal, no horário noturno, com 03 horas de duração cada.    
 Devido à Pandemia de COVID-19, as ações planejadas inicialmente foram 
readequadas e, por conseguinte, o projeto de extensão sofreu alterações em seus 
principais objetivos. Pelo fato de que os ensaios presenciais foram temporariamente 
suspensos –  o que inviabilizou a implementação de metodologias de ensino musical e 
teatral baseadas na improvisação –, e pela suspensão das aulas presenciais nas escolas 
municipais do município de Francisco Beltrão – sem prognóstico de retorno –, o que 
dificultava o planejamento de como e de quando a montagem do espetáculo músico-
teatral tornar-se-ia possível, buscou-se redimensionar as ações do projeto para a 
realização de estudos teóricos e para a preparação vocal e cênica dos seus participantes, 
ainda que por meio de ensaios remotos coletivos e individualizados. A partir dessas 
mudanças, achou-se por bem renomear o projeto, que passou a se chamar “GRUPO 
MUSICENA”. Dessa maneira, o projeto objetiva a preparação musical e teatral dos seus 
participantes para a montagem de peças teatrais direcionadas ao público adulto. A 
primeira obra selecionada para montagem foi o Prometeu Acorrentado de Ésquilo.  
 
Procedimentos Adotados 
 
 Em dezembro de 2019, foi feita a divulgação das vagas via Facebook e o cadastro 
prévio das pessoas interessadas. Inicialmente, foram selecionados egressos e 
acadêmicos do Curso de Pedagogia da Unioeste/FBE. A partir de Fevereiro/20 iniciaram-
se os ensaios presenciais, os quais foram suspensos em meados de Março/20 devido à 
Pandemia de Covid-19. Os ensaios presenciais foram retomados novamente em 
Novembro/20 em subgrupos de 3 e 4 participantes até que, no início de Dezembro/20, 
foram novamente suspensos atendendo-se às determinações do poder público municipal.   
 Nos encontros presenciais de Fevereiro/20 e no início de Março/20 foram 
realizados exercícios de aquecimento corporal e técnicas de improvisação musical e 
teatral a partir de uma abordagem enacionista (Figura 1). Por essa via, compreende-se 
que a cognição humana estrutura-se em esquemas imagéticos, isto é, em padrões 
recorrentes que sempre estão ativos, tanto no processamento de estruturas 
proposicionais abstratas, como na linguagem verbal, quanto na constituição de imagens 
mentais. Esses esquemas imagéticos (schemata) são estruturas cognitivas que 
organizam nossa experiência e compreensão; na sua maioria, derivam da atuação de 
nossos corpos no espaço, como as relações de posição, direção, força, container, 
balanço e equilíbrio (JOHSSON, 1987). 
 Com a quarentena, achou-se por bem redimensionar os ensaios presenciais para 
ensaios remotos (Figuras 2 e 3). Com essa mudança, as práticas musicais e teatrais 
baseadas em improvisação, realizadas até então, tornaram-se inviáveis na modalidade 
remota e, com a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais de Francisco 
Beltrão, a montagem de espetáculo infantil ficou sem previsão de estreia. Por isso, em 
discussão com o coletivo do grupo, decidiu-se alterar o enfoque das ações do projeto. 
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Assim, optou-se pela realização de atividades relacionadas à futura montagem de uma 
adaptação da peça teatral Prometeu Acorrentado de Ésquilo (EURÍPEDES et al., 2013). 
 Os encontros remotos continuaram a ocorrer semanalmente nas terças-feiras das 
20 às 22 horas. O foco desses encontros incidiu na preparação musical e cênica dos 
participantes com o objetivo de trabalhar a expressividade vocal e gestual na montagem 
de peças teatrais, especialmente adaptações do teatro clássico grego. Para isso, foram 
realizados tanto estudos teóricos acerca do teatro grego, como a leitura e discussão de 
excertos do livro “O nascimento da tragédia” de Friedrich Nietzsche, quanto estudos 
aplicados à montagem da peça teatral Prometeu Acorrentado de Ésquilo, os quais 
envolveram a leitura interpretativa do roteiro e a discussão e elaboração das cenas, do 
figurino, do cenário e do ethos dos personagens. Também, foram propostos exercícios de 
técnica vocal e cênica, reuniões de planejamento e replanejamento das atividades (entre 
diretores musical e cênico) e orientações individuais por meio do aplicativo Google Meet. 
A partir dos encontros foram estipuladas tarefas aos participantes e disponibilizados 
vídeos instrutivos para auxiliar na preparação musical e cênica. As tarefas domiciliares 
individuais computavam 02 horas semanais. Nesse período, foram convidadas duas 
atrizes amadoras para integrar o grupo. 
 De maneira concomitante, entre os meses de Abril e Julho/20, foi produzida a trilha 
sonora, com letra e músicas originais, as quais intercalam as cenas dialogadas (Figura 4). 
A partir de Agosto/20, foram disponibilizadas as guias de áudio para que os participantes 
do projeto pudessem ensaiar, em suas casas, as canções compostas especialmente para 
a peça. De maneira análoga, foi desenhado o figurino original dos personagens da peça, 
sendo que em meados de Novembro/20 e início de Dezembro/20 discutiu-se as 
alterações necessárias para a confecção das roupas e acessórios (Figura 5).     
 Em Novembro/20, os ensaios presenciais foram retomados em subgrupos de 03 e 
04 pessoas no CEJU – Centro da Juventude de Francisco Beltrão, espaço cedido pelo 
poder público municipal para a realização de ensaios nas sextas-feiras das 19 às 22 
horas (Figura 6). Ali, naquele período, foi realizada a marcação de palco das diferentes 
cenas do espetáculo bem como os atores e atrizes foram orientados quanto à 
expressividade vocal e gestual. Todavia, em Dezembro/20, os ensaios presenciais foram 
novamente suspensos, atendendo-se ao decreto municipal que proibia atividades 
coletivas nos órgãos públicos da cidade por 15 dias consecutivos. 
 
Resultados 
 
 O projeto resultou na elaboração de um roteiro inédito acerca de uma adaptação do 
Prometeu Acorrentado de Ésquilo, na elaboração do figurino original para os diferentes 
personagens da peça, na produção de uma trilha sonora original das diferentes partes 
que intercalam as cenas dialogadas, na produção de guias de áudio para o treinamento 
musical dos atores e atrizes e na preparação musical e cênica dos participantes do 
projeto por meio de estudos teóricos e aplicados. Almeja-se a continuidade dos ensaios 
presenciais no primeiro semestre de 2021 e a organização e implementação de 
apresentações do espetáculo no campus de Francisco Beltrão, no CEJU de Francisco 
Beltrão e, se houver viabilidade, nos demais campi da Unioeste no segundo semestre de 
2021. 
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Figura 1. Fotografia do primeiro dia de ensaio no auditório 02 da Unioeste/FB no dia 06.02.20 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Print do ensaio remoto do GRUPO MUSICENA no dia 06.08.20 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Print do ensaio remoto do GRUPO MUSICENA no dia 30.09.20 
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Figura 4. Parte inicial da partitura da trilha sonora de Prometeu Acorrentado 

 

 
 

 
 

Figura 5. Croquis de três personagens da peça teatral (Hefesto, Prometeu e Io) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 6. Fotografia do ensaio presencial do GRUPO MUSICENA no CEJU no dia 06.11.20  

 
Considerações Finais 
O principal aspecto positivo relacionado às ações do projeto foi a constituição de um 
coletivo de 08 pessoas comprometidas com a montagem do espetáculo músico-teatral. O 
principal aspecto negativo foi o distanciamento social imposto pela PANDEMIA de 
COVID-19, o qual inviabilizou a realização de ensaios presenciais e dificultou a 
implementação dos exercícios de improvisação musical e teatral, de extrema importância 
para o desenvolvimento da expressividade e da criatividade dos participantes do projeto.   
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
e-mail: celioeyng@hotmail.com 
Telefone: 46 999419060  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
59238/2019 
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IOCA – INCUBADORA DE ORGANIZAÇÕES CRIATIVAS E ORGANIZAÇÕES 
SOLIDÁRIAS: OPORTUNIDADE PARA COLETIVOS CULTURAIS 

Sérgio Luiz Winkert,1 Coordenador da Ação de Extensão 
Participantes: Hayrton Francis Ximenes Andrade2 

 
Área Temática: Cultura  

Linha de Extensão:  Artes integradas 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Economia Criativa; Economia Solidária; Incubadora Social. 
 
Resumo 
 
O cenário de pandemia nos últimos meses, tem dificultado a continuidade de 
empreendimentos e iniciativas culturais. A Incubadora de Organizações Criativas e 
Artísticas (IOCA) tem o objetivo de orientar e auxiliar iniciativas culturais a otimizarem os 
seus produtos e serviços para inserir na cadeia produtiva da cultura. Como metodologia 
trabalha preceitos da economia criativa, princípios da economia solidária e ferramentas de 
gestão adaptadas às necessidades de cada empreendimento. 
 
 
Apresentação 
 

A Incubadora de Organizações Criativas e Artísticas (IOCA), projeto de extensão 

iniciado em 2016, caracterizado como uma incubadora social que surgiu a partir da 

demanda detectada nos trabalhos realizados pela Incubadora de Direitos Institucionais e 

Organizações Solidárias (INDIOS). A economia da cultura tem uma dinâmica própria de 

atuação, o mercado cultural tem características que necessitam de uma aplicação multi e 

interdisciplinar dos coletivos e grupos culturais. Desta forma, os trabalhos da IOCA trazem 

uma atuação além da economia solidária, busca recursos na economia criativa e nas 

ferramentas adaptadas da área de gestão e empreendedorismo. 

A IOCA tem atuado em várias frentes na cultura, se pode destacar o apoio ao 

Conselho Municipal de Política Culturais de Foz do Iguaçu (CMPC/FI), onde presta apoio 

técnico e auxilia no desenvolvimento da política pública municipal de cultura. As ações se 

resumem na pesquisa, na elaboração conjunta de documentos, no planejamento e 

 
1 Mestre, Curso de Bacharelado em Turismo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, Campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: sergio.winkert.foz@gmail.com. 
2 Mestre, Curso de Bacharelado em Turismo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, Campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: andrade.hayrton@gmail.com. 
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estruturação dos setoriais de cultura, ações que estão sendo fundamentais para a 

consolidação do controle social na área da cultura em Foz do Iguaçu. 

Com o advento da pandemia, esse papel se tornou ainda mais importante, uma vez 

que foi detectado uma carência na classe artística em relação a elaboração de projetos e 

inserção na cadeia produtiva da cultura. 

Neste contexto, surgiram demandas desde artística procurando apoio no formato 

individual, instituições com personalidade jurídica e coletivos de iniciativas culturais sem 

formalização jurídica. A IOCA, por meio da sua equipe e dentro das possibilidades, 

considerando todo o cenário de pandemia instalado, restrições de contatos e respeito ao 

distanciamento social, tem utilizado da tecnologia quando possível para prestar um 

atendimento aos solicitantes. 

 
Procedimentos Adotados 
 
 Diante da pandemia, num primeiro momento houve enorme dificuldade, 

principalmente no que diz respeito à equipe, pois com a paralização das atividades houve 

dificuldade em manter um grupo de trabalho, tendo em vista que se trata de bolsista e/ou 

estagiários voluntários. No entanto, já havíamos iniciado o contato com alguns 

empreendimentos e iniciativas culturais para o início de uma incubação e demos 

prosseguimento nas ações num formato virtual. 

 Estes coletivos em vias de serem atendidos eram uma companhia de teatro, no 

formato de associação sem fins lucrativos, uma biblioteca comunitária e um grupo de 

manifestação de cultura popular. Os quais devido as restrições também haviam parado 

suas atividades, a ação que fizemos foi propor uma formação em economia solidária a 

qual foi imediatamente aceita pelos participantes dos coletivos. 

 A formação foi fruto da participação da Rede RIU PARANÁ, uma rede estadual de 

incubadoras universitárias de economia solidária, na qual participamos representando a 

INDIOS e a IOCA. Em conjunto foi realizado lives temáticas onde além de palestrar, 

levamos uma iniciativa cultural como convidado para apresentar sua experiência como 

empreendimento incubado. Em seguida foi realizado um Ciclo de Formação em Economia 

Solidária tratando de vários temas, também neste processo de formação, participamos 
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tanto ministrando um módulo intitulado como “Economia Solidária, Cultura e Turismo”, 

quanto auxiliando na mediação. Este trabalho fechou o ano com uma live internacional 

realizada no dia 15 de dezembro de 2020, dia Nacional da Economia Solidária no Brasil, 

onde participaram representantes do Brasil, Portugal, Espanha e Uruguai, na ocasião 

protagonizamos a mediação (Rede Riu-Paraná, 2020). 

 Com estas ações foi possível manter o contato e o interesse destes coletivos e 

assim que ocorrer a retomada das atividades será possível fazer o diagnóstico destes 

grupos, para iniciar de fato o processo de incubação. 

 Apesar que, mesmo sem o diagnóstico já foram prestados auxílios aos coletivos, 

considerando que foram realizadas orientações de como participarem dos editais para 

obterem o auxílio emergencial cultural, por meio da participação dos recursos da Lei Aldir 

Blanc (Brasil, 2020). Este fato, aproximou a incubadora dos coletivos e acreditamos que 

alguns dos objetivos do projeto já estão sendo contemplados, como a inserção na cadeia 

produtiva da cultura. 

  

Resultados 
 
 Em análise do trabalho realizado pela IOCA, além do apoio ao CMPC, 

considerando as restrições devido a pandemia, se pode dizer que foi positivo a atuação 

da incubadora, considerando apoio técnico na elaboração de documentos e a troca de 

informações referente ao Fundo de Incentivo Cultural, Lei Aldir Blanc, estrutura de 

controle social entre outras contribuições. Fato que pode mencionar é que de alguma 

maneira a IOCA tem contribuído para o amadurecimento referente a participação da 

política pública de cultura local. 

Outro resultado relevante foi a identificação de três iniciativas na área da cultura, o 

início da formação para representantes destes coletivos, o planejamento para o processo 

de incubação iniciado, assim como uma proposta de atuação, o que nos mostra que a 

retomada das atividades será dinâmica e atuante. 
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Considerações Finais  
 

Para retomada das atividades de campo, devido a desestruturação parcial que 

ocorreu devido a pandemia será necessária uma reorganização interna, principalmente na 

composição da equipe, pretendemos fazer uma chamada para acadêmicos voluntários e 

iniciar uma capacitação para estes colaboradores. 

Porém, o fato de termos além de outras demandas já identificadas, três iniciativas 

culturais como foco de atuação, deixa claro que será necessário um empenho extra de 

todos os docentes e discentes envolvidos, afim de efetivar as contribuições da IOCA para 

com a comunidade artística e coletivos culturais, se trata realmente de um recomeço. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

A forma de contato pode ser através do e-mail do projeto ou com o docente 

coordenador do projeto através dos seus telefones e e-mails. 

E-mail: ioca.unioeste@gmail.com 
Coorenador: sergio.winkert.foz@gmail.com; sergio.winkert@unioeste.br 
Telefone: (45) 99861-1761  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

Número da CR: 48335/2016. 
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OFICINA DE ARTE-EDUCAÇÃO COM ÊNFASE NA PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS  

 
Celio Roberto Eyng1 (Coordenador do Projeto de Extensão) 

Participantes: Eduardo Nunes Jacondino2, Sonia Maria dos Santos Marques3, Deonir Luís 
Kurek4, Tatiane Cristiani5, Lindomar Lindolfo Steffens6,  

 
Área Temática: (Cultura) 

Linha de Extensão: (Artes Integradas) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: arte-educação; produção de audiovisual; cultura grega. 
 
Resumo 
 
 A “Oficina de Arte-Educação com ênfase na produção de audiovisuais” objetivou a 
criação de um conjunto de videoaulas acerca da temática “Os gregos e o 
contemporâneo”. As videoaulas foram organizadas em três subtemáticas:  “Corpo e 
sexualidade”, “A produção do feminino” e “Os pré-socráticos”. O material, disponível no 
YouTube, foi editado com interpretação de Libras, legendas e descrição de imagens. 
 
Apresentação 
 
 A “Oficina de Arte-Educação com ênfase na produção de audiovisuais” foi um 
projeto de extensão, com um ano de duração (01.02.2020 a 31.01.2021), desenvolvido na 
UNIOESTE – campus de Francisco Beltrão. O projeto objetivou a produção de um 
conjunto de videoaulas, na forma de audiovisuais, os quais foram adaptados para cegos e 
surdos. Para isso, contou com a colaboração de participantes internos (04 professores da 
própria instituição – 03 do campus de Francisco Beltrão e 01 do campus de Cascavel – e 
uma bolsista voluntária graduanda em Pedagogia-Fbe) e 03 participantes externos (02 
egressos do Curso de Pedagogia, os quais colaboraram com narrações de textos, e 01 
professor intérprete de Libras da UTFPR/Medianeira).  
 A partir de uma temática geral intitulada “Os gregos e o contemporâneo”, os 
participantes do projeto prepararam material bibliográfico, elaboraram roteiros, realizaram 
filmagens dos professores ministrantes e do intérprete de Libras e implementaram a 
edição de áudio e vídeo. A edição da primeira subtemática “Corpo e sexualidade” foi 
finalizada em 23.09.2020 e seu conteúdo está disponível em canal do YouTube do 
coordenador do Projeto desde esta data. A edição da segunda videoaula “A produção do 

 
1 Doutor, Curso de Pedagogia, CCH, campus de Francisco Beltrão. E-mail: celioeyng@hotmail.com.  
2 Doutor, Curso de Pedagogia, CCH, campus de Francisco Beltrão. E-mail: eduardojacondino@hotmail.com  
3 Doutora, Curso de Pedagogia, CCH, campus de Francisco Beltrão. E-mail: mrqs.sonia@gmaill.com. 
4 Doutor, Curso de Pedagogia, CECA, campus de Cascavel. E-mail: dikokurek@gmaill.com 
5 Graduando, Curso de Pedagogia, CCH, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
tatiane_cristiani_@hotmail.com  
6 Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Educação, CECA, campus de Cascavel. E-mail: 
lindomar050481@gmail.com 
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feminino” foi finalizada em 19.01.2021 e está disponível desde essa data. A videoaula “Os 
pré-socráticos” foi finalizada em 29.01.2021 e sua estreia ocorreu nessa data.  
 Na subtemática “Corpo e sexualidade”, o professor Eduardo Nunes Jacondino 
discutiu o assunto a partir de uma perspectiva sociológica. Para isso, pautando-se 
principalmente em Foucault (1984; 2000; 2002), a videoaula visou à caracterização da 
pós-modernidade e sua contraposição à modernidade. Também, abordou a sexualidade 
na Grécia Antiga, buscando estabelecer correlações entre os gregos e o contemporâneo.  
 Na subtemática “A construção do feminino”, a professora Sonia Maria Santos 
Marques discutiu o assunto a partir de uma perspectiva histórica. Assim, dialogando 
especialmente com Zanello (2018), a videoaula utilizou-se do mito de Penélope como fio 
condutor para discutir os dispositivos materno e amoroso na Grécia Antiga e na 
contemporaneidade.  
 Na subtemática “Os pré-socráticos”, o professor Deonir Luís Kurek abordou o 
assunto a partir de uma perspectiva filosófica. Por essa via, embasando-se em Nietzsche 
(1987), a videoaula tratou acerca das principais ideias de Tales de Mileto, Demócrito, 
Heráclito e Anaximandro, fazendo apontamentos sobre a importância do estudo desses 
filósofos na contemporaneidade.       
 
Procedimentos Adotados 
 
 No mês de Fevereiro/20 os professores integrantes do projeto foram solicitados a 
iniciarem a preparação de uma palestra acerca da temática “Os gregos e o 
contemporâneo”. Em conjunto com a bolsista voluntária, o coordenador iniciou a 
delimitação de quais seriam os recursos técnicos utilizados para a produção dos 
audiovisuais e intensificou seus estudos sobre edição de áudio, especialmente a parte da 
mixagem.  Também, a bolsista iniciou o aprendizado acerca da elaboração de roteiros. 
 Nos meses de Março/20 até Junho/20, com a Pandemia de COVID-19 e a 
quarentena, o que exigiu distanciamento social constante, não foram realizadas sessões 
de filmagem e gravações. Contudo, optou-se pela produção de um minicurso acerca de 
técnicas de leitura textual, o qual serviu de referência para os convidados externos 
aprimorarem sua habilidade de narrar textos. De forma concomitante, a bolsista voluntária 
continuou a aprimorar a confecção de roteiros e também exercitou-se na narração. Por 
sua vez, o coordenador continuou os estudos aplicados sobre edição de áudio, 
especialmente mixagem, e realizou estudos acerca da edição de vídeo. 
 No mês de Junho/20 ocorreu a primeira sessão de filmagem, a qual foi realizada 
com o professor Eduardo Nunes Jacondino, acerca da subtemática “Corpo e sexualidade” 
(figura 1). Após a sessão de filmagem, passou-se à análise do conteúdo abordado pelo 
professor com a subsequente produção de roteiro de textos e imagens que seriam 
adicionados ao audiovisual. Assim, a bolsista voluntária trabalhou nessa linha de atuação. 
Ainda, nesse mês, foram realizadas as gravações da narração do roteiro com o convidado 
externo Jean Paulo da Silva Andrade (egresso do curso de Pedagogia da Unioeste – 
campus de Francisco Beltrão). O coordenador editou os arquivos de áudio e 
supervisionou o trabalho da bolsista voluntária, realizando correções e propondo ajustes. 
 No mês de Agosto/20 iniciou a etapa da edição de vídeo, no qual foram agrupados 
os áudios editados com as filmagens, textos e imagens. Pela falta de experiência na 
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edição de vídeo, o trabalho foi dificultoso e exigiu repetições e correções constantes. 
Após finalizada essa etapa, o audiovisual foi disponibilizado para o intérprete de Libras.  
 No mês de Setembro/20, com a finalização dos vídeos pelo intérprete de Libras, 
iniciou-se o processo de edição final. Para isso, foram acrescentadas as legendas. No dia 
23/09/20 o audiovisual concluído foi disponibilizado no canal do YouTube do coordenador 
do projeto. Ainda, nesse mês, foi realizada a filmagem com a professora Sonia Maria dos 
Santos Marques, acerca da subtemática “A produção do feminino” (figura 2), e iniciou-se 
os processos de elaboração de roteiro, pela bolsista voluntária, e seleção de imagens 
com produção de descrições para cegos, pelo coordenador. 
 No mês de Outubro/20 foram gravados os áudios dos textos e das descrições de 
imagem com a convidada externa Maiara Bruna Silva (egressa do curso de Pedagogia da 
Unioeste – campus de Francisco Beltrão). Também, realizou-se o processo de edição de 
áudio da professora e da narradora e iniciou-se uma edição de vídeo preliminar. Assim, o 
material produzido foi disponibilizado para o intérprete de Libras.   
 No mês de Novembro/20 foi realizada a filmagem com o professor Deonir Luís 
Kurek acerca da subtemática “Os pré-socráticos” (figura 3). De maneira análoga aos 
procedimentos anteriores, a bolsista voluntária produziu o roteiro de textos para serem 
acrescidos no audiovisual e o coordenador editou o áudio das falas do professor e 
produziu as narrações para serem acrescidas como comentários, de maneira intermitente 
às filmagens.  
 No mês de Dezembro/20 foram realizadas as edições de áudio e vídeo dessa 
última videoaula e o material foi encaminhado para o intérprete de Libras. Devido a outros 
compromissos profissionais nos últimos meses de 2020, o intérprete de Libras produziu 
seus vídeos em Janeiro de 2021. Assim, nesse mês, foram finalizadas as duas 
videoaulas, as quais foram disponibilizadas no YouTube a partir de Janeiro/21. 
 Para a edição de áudio das videoaulas foi utilizado o programa Garageband. As 
etapas de edição de áudio envolveram: a seleção dos melhores tracks com cortes de 
ruídos; a produção de trilha sonora; a mixagem (volume, equalização, compressão e 
ambientação) das vozes e trilha sonora; a masterização do áudio. Na figura 4 consta, a 
título de exemplo , o arquivo de áudio com as tracks de voz de “Corpo e sexualidade”. 
 Para a edição de vídeo das videoaulas foi utilizado o programa Imovie. As etapas 
de edição de vídeo envolveram: a sincronização dos arquivos de áudio com os arquivos 
de vídeo; a seleção dos cortes na filmagem (especialmente na videoaula “Os pré-
socráticos, na qual utilizou-se, de maneira sistemática, duas câmeras de vídeo); a seleção 
de imagens e textos; a inserção de áudios de narração e do intérprete de Libras; a 
redação e sincronização das legendas; a arte final com ajustes específicos em todas as 
partes da videoaula. Na figura 5 consta, a título de exemplo, o arquivo de vídeo da 
videoaula “A produção do feminino”.    
    
Resultados 
 
 O projeto resultou em um conjunto de três videoaulas acerca da temática “Os 
gregos e o contemporâneo”. Esse material foi produzido visando a acessibilidade tanto de 
cegos quanto de surdos. Até o presente momento, a videoaula acerca da subtemática 
“Corpo e sexualidade” teve 104 visualizações e a videoaula sobre a temática “A produção 
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do feminino” teve 31 visualizações. Estima-se que, a partir do ano de 2021, essa e as 
demais videoaulas possam ser visualizadas por estudantes universitários dos cursos de 
Licenciatura da Unioeste e demais universidades públicas e privadas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Professor Eduardo Nunes Jacondino na sessão de filmagem de “Corpo e sexualidade” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Professora Sonia Maria Santos Marques na sessão se filmagem de “A produção do feminino” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Professor Deonir Luís Kurek na sessão de filmagem de “Os pré-socráticos” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Arquivo de edição de áudio da videoaula “Corpo e sexualidade” 
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Figura 5. Arquivo de edição de vídeo da videoaula “A produção do feminino” 

 
Considerações Finais 
 
Os principais aspectos positivos relacionados às ações do projeto foram o aprendizado de 
procedimentos envolvidos na edição de áudio e vídeo e a acessibilidade do produto final 
para cegos, surdos, videntes e ouvintes. Os principais aspectos negativos foram as 
dificuldades técnicas relacionadas à realização das filmagens e os inconvenientes do 
isolamento social imposto pela quarentena, os quais desencadearam atrasos no 
cronograma e adequações nos objetivos propostos na elaboração inicial do projeto.   
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
e-mail: celioeyng@hotmail.com 
Telefone: 46 999419060  
canal no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTu5viotmrbASrL6zRAGqiw 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
59236/2019 
 

Referências 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1984. 
 
__________. Sobre a História da sexualidade. In: ____. Microfísica do poder. Rio de 
Janeiro: Graal, 2000.  
 
__________. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro : NAU Editora, 2002. 
 
NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na idade trágica dos gregos. Lisboa: Edições 70, 
1987.  
 
Zanello, Valeska. Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e processos de 
subjetivação. Curitiba: Appris, 2018. 
 
 

 
 
 

76

mailto:celioeyng@hotmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCTu5viotmrbASrL6zRAGqiw


 

 

 

Projeto ARTEPAPO - Cantos, Contos e Prosa em 2020 
 

Marcos Freitas de Moraes1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Adriana de Mello2, Adriana Felix da Silva3, Adriane de Castro Martinez4, 

Ana Fernanda Daka Vieira5, Angela Dorcinéia de Lima6, Caroline Dresch Sabadin7, Cíntia 
Regina Festinalli8, Driely Santos Nobre9, Fabiana Regina Veloso10, Fernanda Carolina 
Lopes Proença11, Gustavo Bergamasco da Fontoura12, Joacir João Neto Piana13, Julia 

Fratin da Silva14, Maria Helena Ampessam Vivan15, Tinffany Miranda Jofre da Silva16 
 

Área Temática: Linguística, Letras e Artes/ Cultura/ Comunicação 
Linha de Extensão: Artes Integradas 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Cultura; Artes; Live. 

 

Resumo 
 

No intuito da valorização e estímulo às/aos artistas da comunidade acadêmica da 
Unioeste (docentes, discentes e agentes universitárias/os) e da comunidade externa, a 
equipe da Diretoria de Extensão e Cultura da PROEX, propôs esta ação em formato 
remoto, conhecida como LIVE, com o intuito de promover um momento de descontração 
diante das imposições da pandemia do Novo Coronavírus e oportunizando um espaço 
para que as/os artistas internos e externos, amadores ou profissionais, pudessem expor 
suas produções nos ambientes virtuais que as mídias digitais nos proporcionaram durante 
a pandemia. 
 

Apresentação 
 

Com o objetivo de estimular a produção cultural e a valorização das/dos artistas da 
Unioeste e da comunidade externa, a equipe da Diretoria de Extensão e Cultura e demais 
colaboradores da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) idealizou essa ação no primeiro 
semestre de 2020. À época, em virtude da pandemia do Covid-19, a equipe da Pró-
reitoria sentiu-se provocada para o desenvolvimento de uma ação que continuamente 
estimula-se a difusão da arte e da cultura de forma acessível – impostas novas condições 

 
1 Doutor, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br. 
2 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: adriana.mello@unioeste.br. 
3 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: adrianafelixsfa@gmail.com. 
4 Doutora, Odontologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br. 
5 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmaceuticas, Cascavel. E-mail: anadakavieira@hotmail.com. 
6 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: angela.lima3@unioeste.br. 
7 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmaceuticas, Cascavel. E-mail: caroldsabadin@gmail.com. 
8 Acadêmica, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: festinallicintia@gmail.com. 
9 Acadêmica, Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: driely_nobre@hotmail.com. 
10 Doutora, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Toledo. E-mail: fabiana.r.veloso@gmail.com. 
11 Acadêmica, Letras, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: fernanda.clproenca@gmail.com. 
12 Acadêmico, Economia, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: gustavo.fontoura@unioeste.br. 
13 Acadêmico, Engenharia Química, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo. E-mail: joacirjoao@hotmail.com. 
14 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmaceuticas, Cascavel. E-mail: juliafratind@gmail.com. 
15 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: maria.vivan@unioeste.br. 
16 Acadêmica, Letras, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: tinffany.mjofre99@gmail.com. 
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e obstáculos para tal acessibilidade -  e que, além disso, atingissem a comunidade, 
interna e externa, com um conteúdo que permitisse tanto o entretenimento assim como o 
alívio em relação à um cenário consternador.  

Considera-se, portanto, as finalidades do projeto alinhadas com fins da instituição,  
 

Art. 4º A Universidade Estadual do Oeste do Paraná tem por finalidade: I - 
promover, permanentemente, a inovação dos seus cursos e programas; II - 
produzir e socializar o conhecimento, atenta às características regionais; III - 
desenvolver o ensino para a formação de cidadãos críticos e criativos, aptos à 
inserção em setores profissionais e para a participação no processo de 
desenvolvimento dos povos; IV - promover a produção e a difusão do 
conhecimento no campo da ciência, da tecnologia, das artes, das letras e da 
filosofia; V - manter corpo acadêmico qualificado e infraestrutura necessários ao 
desenvolvimento indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão universitária; 
VI - promover o cultivo e a extensão das conquistas e benefícios resultantes dos 
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade; VII - promover o 
intercâmbio e o desenvolvimento dos povos, respeitando suas especificidades 
culturais; VIII - cooperar e manter intercâmbio com instituições científicas, 
culturais, educacionais e outras; IX - pôr ao alcance da sociedade a técnica, a 
cultura e os resultados de suas pesquisas. (UNIOESTE, 1999) 

 

Neste sentido, desenvolveu-se a ideia de uma transmissão ao vivo - coordenada, 
organizada e moderada pela equipe da PROEX - onde artistas convidados/convidadas, 
das diversas formas de expressão (teatro, literatura, arte circense, música, fotografia e 
artes plásticas), puderam expor suas produções, fossem elas de cunho amador ou 
profissional, e cultivar nos/nas espectadores ou espectadoras um senso da importância 
da arte, relativa ao indivíduo e a sociedade, mediante à exposição das suas próprias 
experiências. Ressalta-se também que, desde o início, tais manifestações buscavam, por 
intermédio da moderação e roteiro, um teor espontâneo, descontraído e, por vezes, 
informal.  
 

Procedimentos Adotados 
 

Encabeçaram o início das atividades, a criação de uma identidade visual para o 
projeto, a criação do canal do YouTube da Pró-reitoria (https://bit.ly/proexyoutube) e o 
estudo dos procedimentos e ferramentas para a realização das transmissões. Também 
neste período, embora não de uso exclusivo dessa atividade, a Diretoria de Extensão e 
Cultura criou um formulário para cadastro de artistas da universidade, que operou como 
um banco de dados auxiliando no processo da sua seleção (bit.ly/arteunioeste).  

Mensalmente toda a equipe da PROEX, em reunião, definia com antecedência a 
data da transmissão do mês, a lista dos convidados (buscando a diversidade de 
expressões artísticas, priorizando os inscritos no cadastro e a participação de convidados 
de diferentes campus da universidade), a divulgação e, ocasionalmente, a temática da 
LIVE, atribuindo igualmente aos colaboradores do projeto a responsabilidade sobre a 
execução dos encaminhamentos tomados. Cabe ressaltar que, nos processos de decisão 
e divisão de responsabilidade, a diligência e a gestão participativa da equipe tiveram 
papel crucial nos resultados atingidos.  
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Feitos os convites, no dia anterior a transmissão, reuniam-se o estafe da Pró-
reitoria e os participantes convidados, de forma remota, para definição do roteiro, 
apresentação dos convidados e da equipe e uma amostra das atividades culturais que 
seriam apresentadas. Ademais, a reunião também servia para a realização de alguns 
testes e explicação sobre o funcionamento da LIVE para os convidados.  

As transmissões foram operacionalizadas através do uso das seguintes ferramentas, 
suas respectivas funções e o esquema utilizado (Figura 01):  

 

1) OBS Studio (Ferramenta de Transmissão): Permite a organização dos diferentes 
tipos de mídias em cenas e a transmissão, dessas cenas, para o Youtube Studio; 

2) YouTube Studio e Facebook Live Producer (Painel de controle da plataforma 
para transmissões ao vivo): Compila informações técnicas, informa quanto a saúde 
da Stream e fornece as informações necessárias para a conexão com o OBS 
Studio; 

3) Microsoft Teams (Plataforma de Videoconferência): Permitiu a reunião dos artistas 
convidados e da moderadora em ambiente virtual;  

4) NDI Tools (Plugin para OBS Studio e diferentes plataformas de videoconferência): 
Permite a extração do áudio e do vídeo – de cada participante, individualmente – 
da plataforma de videoconferência (no caso, Microsoft Teams) para o OBS Studio; 

5) CanvaPro e Gimp (Plataformas de Design Gráfico): Plataformas usadas na 
elaboração dos materiais gráficos usados na transmissão e divulgação. 

 
Figura 01 – Fluxograma da alocação das ferramentas empregadas nas transmissões. 

 

No dia das transmissões, com antecedência criava-se uma equipe – de cada LIVE, 
em específico – onde ingressavam, em uma reunião aberta pelo responsável pela 
transmissão na PROEX, os artistas convidados e a moderadora da equipe do projeto. No 
decorrer das transmissões a equipe do projeto tinha três funções, distribuídas 
individualmente:  Produção, moderação e moderação do chat. A produção tem a função 
de manter a Stream saudável - monitorando as entradas e saídas de vídeo e áudio e as 
taxas de transmissão. A moderação tem a função de apresentar os artistas, acompanhar 
o roteiro, dar o ritmo e tom esperado das conversas e apresentações e ler as interações, 
que são feitas através do chat. O moderador do chat cuida para que todas as interações 
feitas no chat da LIVE, pelos espectadores, sejam enviadas para a moderação. Além 
destas citadas, os demais da equipe costumavam estar sempre atentos à transmissão 
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enquanto ela ocorria de forma a comunicar ao responsável pela produção eventuais 
falhas. A média de tempo de Stream foi de aproximadamente 92 minutos por transmissão. 
 

Resultados 
 

No decorrer do ano, continuamente aprimorando as técnicas, o roteiro, a 
divulgação, a organização e a identidade visual do projeto, o estafe da Pró-reitoria 
organizou sete transmissões ao vivo – seis delas aconteceram no canal da Pró-reitoria de 
Extensão da Unioeste no YouTube e uma na página da PROEX no Facebook - com 
periodicidade mensal. Abaixo, estão listadas todas as transmissões, temáticas (caso 
tenham), os convidados/convidadas e suas respectivas áreas de produção artística: 

1) ArtePapo - Abertura do Projeto (20/05/2020):  A primeira atividade do 
ArtePapo contou com a participação da Docente do curso de Letras do Campus de 
Cascavel Dhandara Capitani, que apresentou o seu trabalho com a literatura. Do campus 
de Toledo, a Docente Ana Karine Braggio do curso de Filosofia, que produz trabalhos de 
ilustração e pintura, participou junto com seu cônjuge Márcio Alessandre Franz 
(Participante Externo), ator que também participa de programas relacionados ao teatro 
junto ao município de Toledo. Também participou da atividade, o acadêmico de medicina 
do campus de Francisco Beltrão, Gabriel Augusto Dutra Fiore, que performou algumas 
músicas na transmissão. Além disso, a egressa da Unioeste de Engenharia Civil do 
campus Cascavel, Vitória Carolina Krueger (nacionalmente conhecida como Vicka), 
apresentou algumas composições próprias; 

2) ArtePapo - Especial Dia dos Namorados (10/06/2020): A segunda atividade 
do evento aconteceu no dia 10 de junho com 4 convidados. Com relação a temática 
adotada, permitimos aos interessados que enviassem recados para outras pessoas 
através da LIVE. A acadêmica do curso de Letras do Campus de Foz do Iguaçu, Laura 
Zanon Irineu expôs o seu trabalho de ilustrações digitais. Do Campus de Cascavel, a 
acadêmica Gabriella Justo, do curso de Odontologia, cantou junto com o namorado, Reno 
Cervo Do Canto (Participante Externo) guitarrista da banda cascavelense Devilla. 
Também participou da transmissão a acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Paranaense, Luísa Ferreira Garcia, de Cascavel, que desenvolve trabalho 
artístico na música; 

3) ArtePapo - Especial Festa Julina (08/07/2020): No mês de julho, a temática 
adotada foi de Festa Julina e, por este motivo, os 4 convidados e a apresentadora 
participaram da atividade caracterizados de acordo com a festividade. O acadêmico de 
Direito, do Campus de Marechal Cândido Rondon, Raphael Augusto Guedes de Oliveira 
Farherr, apresentou seu trabalho com composição de música eletrônica. A artista plástica 
e ex-Docente da Unioeste, campus Toledo, Edy Das Graças Braun, suas confecções em 
aquarela e demais trabalhos de artes plásticas. A acadêmica de Ciência da Computação, 
do Campus de Cascavel, Gabriela Marim de Souza apresentou seu trabalho com 
ilustração digital e na música. A acadêmica do curso de Letras, Paula Evangelista Borges 
leu algumas das suas composições literárias; 

4) ArtePapo - Especial Dia dos Pais (07/08/2020):  Em comemoração ao Dia dos 
Pais, foi realizada uma homenagem pelo Reitor Alexandre Webber aos pais e, ao final, 
um compilado de vídeos de homenagem à alguns pais da reitoria, feitos pelas respectivas 
famílias. O autor, Gabriel Boya, e o ilustrador, Vitor – pai e filho – escreveram juntos um 
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livro que lançaram na transmissão. Novamente a acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, 
da Universidade Paranaense, Luísa Ferreira Garcia, de Cascavel, fez uma apresentação 
musical. A acadêmica de Pedagogia do Campus Francisco Beltrão, Sarah Souza Mazetto, 
expôs seus trabalhos de fotografia; 

5) ArtePapo - Especial Semana Farroupilha (17/09/2020): No mês da semana 
farroupilha, convidamos pessoas envolvidas com o tradicionalismo gaúcho. Participou da 
transmissão a Pró-reitora de Extensão, Fabiana Regina Veloso, que partilhou sua 
experiência com tradicionalismo gaúcho. Do campus de Marechal Cândido Rondon, o 
acadêmico de Agronomia Henrique Marsaro Thomé, fez uma apresentação musical de 
gaita. Também na música, Eduardo La Maison Iorczeski – filho da agente universitária 
Cleonice Reche la Maison (Campus Francisco Beltrão) – se apresentou tocando, também, 
tocando gaita. A estudante de Nutrição, do campus de Francisco Beltrão, Maria Eduarda 
Gabriel expôs suas apresentações de dança no CTG. Também tivemos dois convidados 
externos ambos do CTG “Chama Crioula” de Toledo o patrão, Vanderlei Hermes, e a 1ª 
Prenda, Jordanna Sonni Albarello, o primeiro dedicado à contação de causos e a segunda 
dedicada à declamação; 

6) ArtePapo (26/11/2020): No mês de novembro participaram da LIVE dois 
egressos do curso de Letras do Campus Cascavel: Jonathan Chasko da Silva, que 
performou a Drag Queen Sofia Ariel, e Adriana Félix da Silva, que contou sua história no 
Teatro. Também do curso de Letras do Campus Cascavel participaram a acadêmica 
Emanuelly Cristhyna Batista, que fez uma apresentação musical, e o acadêmico Luís 
Demétrio Broetto, que trabalha não somente com literatura, mas especialmente com a 
inclusão dela para portadores de deficiência; 

7) ArtePapo – Especial de Natal (10/12/2020): No encerramento do ano, a live 
especial de natal teve três convidados. O acadêmico de Medicina do Campus de 
Cascavel, Alexandre Dernardin, apresentou o Projeto da Unioeste “Terapia do Sorriso”, 
que leva música e artes circenses para pacientes hospitalizados. Outro convidado foi 
Jean Salustiano (Participante Externo) que atua profissionalmente com arte circense em 
São Paulo e expôs um trecho do seu trabalho na transmissão. O Docente do curso de 
Direito Campus Foz do Iguaçu, Hayrton Francis Ximenes de Andrade, realizou uma 
apresentação musical com seu conjunto. 

 
Figura 02 – Arte de divulgação do projeto “ArtePapo: Cantos, Contos e Prosa” no Instagram da PROEX 

 

É importante ressaltar o caráter duradouro deste tipo de produção do projeto. 
Todas as transmissões realizadas ficam permanentemente salvas e disponíveis para o 
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público e, organicamente, geram visualizações e interações nestes canais digitais por um 
tempo indeterminado.   

Acerca do público atingido pelo projeto, é necessário distinguir os indicadores 
gerados no Facebook e no Youtube. Na contagem de visualizações, por exemplo, de 
acordo com o Youtube (YOUTUBE, 2020) a métrica exige ao menos 30 segundos de 
visualização do conteúdo, já a métrica do Facebook, segundo o próprio (FACEBOOK, 
2020), exige apenas 3 segundos. 

Como foi citado anteriormente, essas transmissões seguem no ar e, nesse sentido, 
os números têm alterações diárias. Portanto, é importante ressalta que estes dados foram 
coletados no dia 19 de janeiro de 2021.  

No Facebook a publicação teve 2395 pessoas alcançadas, 263 engajamentos – 
enquadram-se aqui as curtidas, comentários e compartilhamentos somados –, 651 
visualizações e um tempo médio de 0,93 minutos por reprodução. Estes números 
correspondem a uma única LIVE realizada na plataforma. 

Para efeitos de comparação, a métrica “pessoas alcançadas” e a métrica 
“engajamentos” não são usadas nos serviços do YouTube porém, nesta plataforma, a 
média de visualizações entre as seis transmissões foi de 220 e a média da média de 
reprodução foi de 10,53 minutos.  
 

Considerações Finais 
 

Dados os resultados expostos, referentes a participação do público, consideram-se 
satisfatórios os resultados alcançados pelo projeto quantitativamente - público atingido e 
engajamento – e qualitativamente – diversidade e qualidade do conteúdo apresentado.  

Outrossim, espera-se que, mediante o aperfeiçoamento das técnicas aplicadas, 
com a disseminação orgânica dos conteúdos postados e com a evolução das estratégias 
de divulgação, mantendo a abordagem de conteúdo, haja um incremento no público 
atingido na continuidade das ações no ano de 2021. 
 

Forma(s) de contato com a ação 
proex.dec@unioeste.br – Email Institucional da Diretoria de Extensão e Cultura 
(45) 3220-3131 – Telefone da Diretoria de Extensão e Cultura 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
59970/2020 
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 (RE)LEIA, CONTE E COMPARTILHE HISTÓRIAS LITERÁRIAS 

 
Cleiser Schenatto Langaro1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Luciana Vedovato2, Meire Oliveira Silva3, Gioni Caê Almeida Pereira da 
Silva4, Isabelle Christianes Capetini5, Lorena Lima Macedo6, Sheila Veloso Antunes7, 

Claudia Koscianski Silva8 
  

Área Temática: Cultura 
Linha de Extensão: Artes Integradas 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Leitura Literária; Mediação de Leitura; Formação de Professores. 

 
 
Resumo 
O Projeto de Extensão (Re)Leia, Conte e Compartilhe Histórias Literárias tem como 
objetivos principais realizar a mediação da leitura literária, a contação de histórias e a 
problematização de estratégias para a formação do leitor literário e do mediador desse 
processo. Os colaboradores da atividade são docentes e discentes do Curso de Letras da 
Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu. As atividades realizadas contemplaram encontros 
de leitura literária e formação teórica com diversos profissionais especialistas na área de 
literatura, leitura literária, mediação de leitura e formação de professores. Os mediadores 
das formações são docentes de vários Campis da UNIOESTE, UTFPR, UNILA, 
ENCEJA/Portugal, entre outras Instituições, os quais promoveram debates importantes e 
atuais. Por meio de leituras teóricas e literárias, apresentações de análises, seguidas de 
debates e interações com os participantes, abordou-se o texto literário e os objetivos do 
Projeto. Neste ano pandêmico, para que houvesse possibilidade de realização remota, as 
inscrições ocorreram via sistema E-inscrições e tivemos um total de 66 inscritos, de várias 
cidades do Estado do Paraná e de vários Estados do Brasil como, por exemplo, da Bahia, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul. Dentre os 
participantes, discentes e docentes da Unioeste, professores de Escolas Municipais e 
Estaduais, pesquisadores em geral, de modo que pode ocorrer a ação transformadora 
entre Universidade e Sociedade, numa integração dialógica. Os encontros estabeleceram 
relações profícuas entre Universidade e sociedade, de forma interdisciplinar, 
estabelecendo a relação da indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa.  

                                            
1
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. cleiserschenatto@hotmail.com. Apresentadora. 

2
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. lucianavedovato@yahoo.com.br. Sub-coordenadora do Projeto. 

Apresentadora. 
3
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. meire_oliveira@uol.com.br. Apresentadora. 

4
 Acadêmico, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. almdgio@hotmail.com.  

5
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. isabelle_christianes@hotmail.com. 

6
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. lima.lorenamacedo@gmail.com. 

7
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. sheilavelosoantunes@gmail.com. 

8
 Acadêmica, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. claudiakoscianski@gmail.com 
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Apresentação 
  
 O Projeto de Extensão Extensão (Re)Leia, Conte e Compartilhe Histórias Literárias 
tem como objetivo promover a cultura da leitura literária e da contação de histórias. Para 
desenvolver seu propósito cultural e formativo, propaga a importância da leitura para a 
formação crítica e reflexiva do homem. Sendo assim, compreendemos a necessidade de 
ampliar ações de mediação para que a leitura profícua e significativa aconteça. Ser um 
mediador requer um comprometimento com práticas que devem estar presentes 
diariamente em escolas ou bibliotecas, seja com leitura em voz alta, contação de 
histórias, indicações de livros, compartilhamento de obras e troca de experiências. Ações 
que não podem “sair de moda” para quem deseja contribuir para um país de leitores, Silva 
(2012).  
 De acordo com Reyes (2010), a literatura expressa e recolhe nossa sede de 
encantamento e corroborando com esse pensamento, Candido (1972) e Machado (2007) 
ressaltam que a literatura é uma necessidade vital do ser humano, pois ela é formadora e 
humanizadora. Ao acessar o patrimônio cultural de cada obra, o leitor amplia sua 
compreensão de mundo, por consequência sua percepção crítica, seja dos fatos literários 
ou da própria realidade empírica. Sendo assim, é imprescindível ser e formar mediadores 
de leitura literária em qualquer área ou lugar (PETIT, 2008). A mediação da leitura literária 
pode ocorrer de diversas maneiras e em diversos locais, às vezes com uma simples 
indicação entre amigos.  

O projeto, portanto, tem perspectiva de gerar o impacto transformador que 
ultrapassa os limites físicos da Universidade, dialogando com a comunidade interna e 
externa, de modo interdisciplinar. Além disso, visa desenvolver essa atitude como 
estratégia para formar mediadores de leitura e contadores de histórias, em específico da 
leitura literária, estabelecendo a indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
 As atividades do Projeto de Extensão Extensão (Re)Leia, Conte e Compartilhe 
Histórias Literárias, no ano de 2020, foram iniciadas presencialmente. No entanto, após o 
isolamento, em decorrência das medidas de proteção à vida, devido à pandemia que 
tomou conta do Planeta, foi necessário repensar o cronograma, reestruturando-o para que 
pudesse ser desenvolvido online. A reorganização das atividades foi submetida à 
Comissão de Extensão e após aprovação as ações realizadas aconteceram de modo 
online, remoto e síncrono. Todas contemplam a perspectiva do ODS (objetivos de 
desenvolvimento sustentável) correspondentes, sobre Educação de Qualidade (item 4). 
 Mesmo com as restrições decorrentes da pandemia do Covid – 19, as atividades 
realizadas permitiram que fossem explorados os objetivos do Projeto, em encontros 
online, remoto síncrono, que reuniram em algumas tardes mais de 60 participantes. Os 
debates mediados sobre as leituras e análises literárias exploraram diversas contribuições 
da literatura na formação humanizadora dos leitores e a importância de que estes textos 
estejam presentes nas aulas de literatura e no rol de indicações, desse modo contribuiu 
para formar mediadores de leitura literária. 
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Atividades realizadas: 
 
 Houve ações iniciais, tais como Reunião para Planejamento das atividades do ano; 
Sarau de poesia na Semana de Abertura do ano letivo do Curso de Letras da Unioeste; 
Planejamento de atividades remotas (devido às medidas de afastamento social em 
decorrência da pandemia de Covid-19); Criação da Página virtual do Projeto (E - 
inscrições) e divulgação da mesma; Comunicação por e-mail e WhatsApp com os 
inscritos para veiculação de informações acerca do curso; Preparação de materiais para 
consulta e acompanhamento dos conteúdos ministrados; Verificação das plataformas 
digitais utilizadas a fim de assegurar o acesso dos participantes; Agendamentos de 
Palestras, leituras prévias para cada encontro, tanto literárias quanto teóricas (horas 
contabilizadas na carga horária total); Debates mediados. 
 
Palestras e debates, leituras e análises dialogadas e mediadas, conforme lista a seguir: 

 
Encontro 1 (Online): Letramento Literário 
Encontro 2 (Online): Literatura infantil: OBJETO, ESPAÇO E MEDIAÇÃO 
Encontro 3 (Online): A tempestade shakespeariana e a metáfora de colonização  
Encontro 4 (Online): O Imaginário e a Narrativa do Fantástico em Obras Audiovisuais  
Encontro 5 (Online): Cronologia da produção de Fanfics e a sua influência em conteúdos 
midiáticos  
Encontro 6 (Online): Tia Pink: minha história preferida 
Encontro 7 (Online): Literatura Infantil e Juvenil Africana de Língua Portuguesa: 
representação do universo imaginativo no contexto pós-independência. 
Encontro 8 (Online): Recontos e a formação do Leitor Literário 
Encontro 9 (Online): Resistência e Ensino: desafios na luta antirracista – Arte, Literatura e 
Humanização 
 
Resultados 

 
 No decorrer das atividades foi possível perceber as contribuições à formação e à 
mediação de leituras literárias. A cada encontro, os mediadores encaminhavam leituras 
teóricas, assim como leituras literárias, as quais norteavam as reflexões dos momentos 
síncronos. Várias dessas indicações não eram conhecidas pelos participantes, os quais 
perceberam a importância das obras. Além disso, a releitura de obras clássicas propiciou 
a ressignificação das percepções, ampliando a compreensão e promovendo novos 
diálogos a partir da análise dos professores palestrantes e também das interações entre 
participantes.  
 O processo de formação de leitores e mediadores é complexo e deve ser contínuo. 
Portanto, entendemos que o projeto desempenhou um papel significativo e relevante. 

A seguir apresentamos imagens que registram parte do trabalho desenvolvido. 
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Figura I - Sarau de poesia na Semana de Abertura do ano letivo do Curso de Letras da 
Unioeste;  

13/03/2020 - 8h às 10h – Sexta-feira – Biblioteca 
 

  
 

Figua II - Encontros online – síncronos 

   
 

    
 
 

86



 

 

  
 

          
 

Figura III - Evento na página E-Inscrições 
https://www.e-

inscricao.com/ensinoeextensaoletras/releiaconteecompartilhehistoriasliterarias 
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Considerações Finais 
 
 Formar leitores e mediadores de leitura é uma ação desafiadora, ainda mais em um 
ano como 2020, dada a situação de pandemia. Enfrentamos o desafio de reestruturar as 
atividades do Projeto; a transição do presencial para o remoto síncrono foi complexa. No 
entanto, ressaltamos que foram exitosos os debates e ampliados a cada encontro. Os 
relatos dos participantes evidenciaram contribuições da atividade e pedidos para sua 
continuidade. 
 A leitura literária, como muitas outras experiências estéticas, contribui 
significativamente para o autoconhecimento e para a compreensão da realidade empírica. 
Por meio das leituras realizadas no decorrer dos encontros, foi possível compartilhar 
experiências pessoais, profissionais, vivencias e aprendizados. Houve, portanto, ainda 
que de outro modo, a interação entre docentes, discentes da Universidade, diálogos 
interdisciplinares que geram transformações na sociedade. Foram 66 inscritos no total, 
desses a maioria participou de boa parte dos encontros, de acordo com suas 
possibilidades, houveram justificativas relacionadas à conexão de internet, problemas 
com equipamentos de tecnologia, choque de horários com outras atividades do trabalho e 
a própria questão da pandemia. Ao atender pessoas de vários estados do país, como 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, além de atingir 
várias cidades do Paraná, o Projeto ampliou sua abrangência e cumpriu com os 
interesses da extensão, do ensino e da pesquisa. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
Contato: cleiserschenatto@hotmail.com, (45) 9 91093935, @letrasunioestefoz Faceboock 
e Instagram. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
56764/2019 
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COMUNICAÇÃO E TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO COMO SUPORTE PARA AS 

ATIVIDADES ACADEMICAS 
 

Francy da Guia Nyamien1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Isabel Cristina Theiss2, Márcia Franciele Spies3, Vanderlize Simone 

Dallgalo4, Maira Vanessa Bar5, Doralice Conceição Pizzo Diniz6 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Comunicação Estratégica 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Comunicação; Oratória; Atividades Acadêmicas. 
 
Resumo 
 

Aprimorar as capacidades é uma das razões que movem a existência do ser humano 
em sociedade. Na conjuntura atual, comunicar-se e expressar-se bem é uma aprendizagem 
desejada por muitos, principalmente os que não apresentam essa desenvoltura 
espontaneamente. Este projeto tem como objetivo orientar os acadêmicos e profissionais 
para o desenvolvimento da comunicação e estratégias nas atividades acadêmicas, 
processo que pode ser desenvolvido por meio de posturas, atitudes e condutas 
estabelecidas através do ensino aprendizagem de estratégias especificas. Para o 
desenvolvimento do projeto, devido ao período de pandemia da Covid-19, foram 
desenvolvidas aulas expositivas, com metodologias interativas por meio da plataforma 
TEAMS. Nesse contexto, onde os indivíduos estão apresentando dificuldades de 
socialização, comunicação e inseridos em uma sociedade cada vez mais tecnológica, 
observa-se a necessidade que sejam desenvolvidas atividades de inter-relação pessoal e 
comunicação para o desenvolvimento desses sujeitos. 

 

Apresentação 
 

O presente projeto se faz necessário no nosso cotidiano universitário, pois as 

dificuldades dos indivíduos hoje em se comunicar nas apresentações acadêmicas e até no 

espaço profissional, apresenta-se com inúmeras situações de ansiedade, timidez, 

insegurança, com a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento das habilidades de 

comunicação, focado nos aspectos técnicos e psicológicos. 

 
1 Doutora em Educação, PEE, CCHS, Campus Toledo. E-mail: francynyamien5@gmail.com 
2 Especialista em Educação Especial, PEE, CCHS, Campus Toledo.  E-mail: isabeltheiss@gmail.com 
3 Mestre em Ciências Sociais. PEE, CCHS, Campus Toledo.  E-mail: marciaedufi@gmail.com 
4 Mestre em Educação, PEE, CCSA, Campus Toledo.  E-mail: vanderlizedalgalo@gmail.com 
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 Este projeto pauta-se na apresentação de uma proposta como viés destinados aos 

acadêmicos dessa Instituição, de forma que eles possam treinar, aprimorar seus 

conhecimentos, identificar suas falhas relacionadas a dicção, postura, organização e entre 

outras situações. A importância do projeto justifica-se pela necessidade de interação 

constante no desenvolver das atividades acadêmicas, das quais se destacam as atividades 

de apresentações de seminários no ambiente de sala de aula, congressos, atividades 

extracurriculares de suma importância para a formação acadêmica, bem como as 

atividades obrigatórias de estágios e consequentemente na sua atuação profissional como 

egressos, e ainda vale ressaltar como sua continuidade da formação acadêmica.  

A oratória é utilizada pelo homem desde o momento que utilizou a linguagem verbal 

para se comunicar. “A fala é uma fonte inesgotável de valores e inseparável do homem, 

revela os pensamentos, os sentimentos e os desejos, e é por meio dela que o homem 

influencia e é influenciado” (GOMES, 2017 p.108). 

“Em seu livro “Curso de Oratória CAEF” Ruth Rocha Pombo define o conceito de 

oratória como” uma palavra latina que significa orar, falar, argumentar, discursar, declamar, 

convencer” (POMBO, 2001, P.17). Em um contexto histórico, a oratória já ensinada na 

antiguidade pelos gregos e romanos com o objetivo de preparação para assumir funções 

de governo.  

 Nas palavras de José Eustáquio Souza, comunicação perpassa a troca de opiniões, 

“significa ação comum, algo a ser compartilhado por uma ou mais pessoas e para que a 

ação seja comum, as pessoas envolvidas devem se entender para interagir, ainda divergir” 

(SOUZA 2010, p. 27). 

Ou seja, a boa comunicação desenvolve nos participantes a autoconfiança para falar 

a qualquer tipo de público e em todas as ocasiões, sabendo atrair e manter a atenção 

favorável nas participações em apresentações de trabalhos, seminários, debates, 

palestras, entrevistas, ampliando o horizonte profissional e estimulando o fortalecimento da 

autoestima para a superação de desafios. 

De acordo com Ferreira (2012), o modo como falamos é tão importante como o que 

dizemos. A linguagem não verbal contribui para a contradição das mensagens verbais, e 

isto faz com que as pessoas caiam em descrédito em relação ao que está sendo dito. A 
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oratória não se resume apenas à pronúncia das palavras, ela relaciona-se também a 

entonação de voz, respiração, gestos, postura corporal, direcionamento do olhar e à ênfase 

dada a todas as falas e situações que se fazem necessárias no decorrer de uma 

apresentação ou qualquer outra atividade comunicacional. 

Desenvolver uma comunicação oral consciente, segura e natural é essencial para o 

bom desempenho das atividades acadêmicas pois permite ao emissor falar e ser ouvido 

com clareza, objetividade e confiança na transmissão de informação.  

 
Procedimentos Adotados 
 
 

As aulas do projeto de Comunicação e Técnicas De Apresentação Como Suporte 

Para as Atividades Acadêmicas são desenvolvidas com aulas expositivas, por meio de 

metodologias interativas e práticas. Devido à pandemia da Covid-19 que impossibilitou os 

encontros presenciais, as atividades estão sendo desenvolvidas por meio da Plataforma 

Teams.  

Por meio da Plataforma Teams, uma ferramenta digital facilitadora do processo de 

ensino e aprendizagem, o participante tem acesso a um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) que possibilita o acompanhamento das aulas, a participação nas atividades 

propostas pelo professor e o acesso ao conteúdo do projeto. 

 Para uma maior interação entre os participantes e otimização das aulas, são 

utilizados como recursos didáticos: áudios, vídeos, Power Point, material impresso com 

texto nos diferentes Gêneros Textuais entre outros.  

O projeto de Comunicação e Técnicas De Apresentação Como Suporte Para as 

Atividades Acadêmicas, está sendo desenvolvido desde novembro de 2020, com uma 

carga horária de quatro horas semanais, sendo duas horas síncronas e duas horas 

assíncronas, no período noturno, abrangendo um total de quarenta pessoas, entre 

comunidade acadêmica e comunidade externa. Justifica-se seu início fora da primeira 

proposta de cronograma, devido ao contexto da Pandemia do Covid-19, sendo de suma 

importância que este projeto fosse desenvolvido presencialmente, para que as atividades 

pudessem ser realizadas  na prática,  no entanto, houve a necessidade de adaptação para 

a modalidade remota síncrona e assíncrona.  
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 Ao final de cada encontro é realizada uma avaliação qualitativa dos conhecimentos 

referentes à comunicação e linguagem corporal, adquiridos pelos participantes.  

 

Resultados 
 

Através da aplicação de dinâmicas, apresentações de conceitos e atividades focadas 

inteiramente na comunicação espera-se que, ao final do curso, os acadêmicos consigam 

gerenciar a ansiedade e o nervosismo ao falar em público, planejar e estruturar uma 

apresentação, transmitir mensagens de forma mais clara e efetiva para diferentes tipos de 

públicos, utilizar as comunicações verbal e não verbal a seu favor, atentando-se à 

entonação e aos gestos feitos, apresentar-se para grandes públicos com tranquilidade e 

assertividade, mostrar-se com maior facilidade, conseguindo demonstrar seus pontos fortes 

em diferentes situações e organizar apresentações de slide de forma mais eficiente e 

agradável. 

 
Considerações Finais 
 

 O objetivo deste projeto é realizar uma abordagem visando orientar os acadêmicos 

e profissionais para o desenvolvimento da comunicação e estratégias nas atividades 

acadêmicas e profissionais. Segundo os autores pesquisados, a oratória desenvolve o 

potencial de comunicação, a inteligência emocional, a capacidade de pensar e organizar 

as relações humanas, visando o repasse de conhecimento e estímulos de ações por meio 

do discurso expresso. Assim sendo, pode ser treinada, aprimorada e ensinada, 

desenvolvendo aspectos como a retórica e a eloquência para alcançar o objetivo 

comunicacional da mensagem.  

Com base nos dados coletados durante as atividades propostas e conversas com os 

participantes, é possível apontar algumas considerações. Inicialmente observa-se uma 

característica relevante sobre a dificuldade encontrada por profissionais de diversas áreas 

quando se trata de falar em público. Outra observação feita é de que conforme as 

necessidades do mercado de trabalho se tornam mais exigentes, as pessoas vêm 

buscando, cada vez mais, se aprimorar com técnicas de aperfeiçoamento na área de 

comunicação. 
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Neste processo de realização do curso de Comunicação e Técnicas de 

Apresentação, encontramos alguns obstáculos. Entre eles, a impossibilidade de realizá-lo 

presencialmente, por conseguinte as dinâmicas precisaram ser adaptadas para modo 

remoto, o que não era exatamente o mais recomendado. Por fim, mesmo com todos os 

obstáculos, conseguimos ter um grande ganho de aprendizagem na área de comunicação, 

tanto teórico quanto prático.  

Este trabalho, portanto, abre uma proposta de conhecimento para fazer com que os 

participantes desenvolvam conhecimentos relacionados à aplicação da linguagem 

adequada na elaboração de apresentações orais e estruturação de textos científicos, tendo 

a possibilidade de ampliar suas capacidades comunicativas em suas diferentes formas. Seu 

caráter transversal reforça a ideia de que a comunicação é necessária e cada vez mais 

importante em qualquer área de atuação. 

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais   
Rua da Faculdade, 645 - Jardim Santa Maria  
Toledo - PR – Brasil   
E-mail: peetoledo@gmail.com  
(45) 3379-7008  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 57052/2019. 
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SITE - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ONLINE  

 
 

Martin Airton Wissmann1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Aládio Zanchet2 (Subcoordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Bianca Marina Lamb3, 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. O projeto também proporciona um espaço de interação entre 
docentes e acadêmicos do curso, de inclusão de mini currículos dos acadêmicos, de 
divulgação de cursos e treinamentos e de oportunidades de emprego. 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 
registro sob o domínio www.sabercontabil.pro.br. 
 
 
Apresentação 
 

Idealizado a partir de um grupo de professores, o projeto denominado Site – 
Informações Contábeis Online, teve como principal objetivo criar um espaço de interação 

 
1 Doutor, Curso de Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: martin.wissmann@unioeste.br  
2 Doutor, Curso de Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: aladio.zanchet@unioeste.br 
3 Acadêmicos, Curso de Ciências Contábeis, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Marechal 
Cândido Rondon. 
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entre o curso de Ciências Contábeis da Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon 
e a comunidade interna e externa. 

Iniciado em 2012, o projeto teve como embasamento o fato de que a utilização de 
ambientes virtuais para a disseminação de informações de natureza contábil apresentava 
uma expressiva expansão, constituindo-se como estratégia fundamental no avanço do 
conhecimento nessa área. Entre os fatores que garantiam e garantem a agilidade nessa 
disseminação, destaca-se o uso da internet que, 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. 

De forma complementar, Wernke e Bornia (2001), destacam que 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. 

É importante destacar que 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.  

No 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. 

Já as universidades, de acordo com Moran (1997), 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.  
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De forma complementar, o site serve como banco de currículos, com acesso 
disponibilizados para a seção de recrutamento das empresas, como espaço para 
divulgação de cursos, treinamentos e vagas de emprego. 

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. Ademais, 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, além de possibilitar a divulgação de cursos e eventos e 
oportunidades de emprego. 
 
Procedimentos Adotados 
 

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, de forma bianual. 

Também de forma bianual é apresentado o relatório de atividades desenvolvidas. 
Nos últimos dois anos é possível destacar o desenvolvimento de algumas atividades, tais 
como: 
 

• Seleção de participantes para compor a nova equipe de trabalho, entre os 
acadêmicos regularmente matriculados no curso de Ciências Contábeis.  

• Manutenção da 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. 

• Constantes adequações e reformulações no site, realizado por um profissional da 
área de informática, com formação em Ciências Contábeis. Estas reformulações têm 
como principal objetivo tornar o site mais intuitivo e com informações mais 
específicas. 

• Como exemplo de reformulações, foi elaborado um ambiente específico para 
disponibilizar oportunidades de emprego. Essa reformulação complementou o 
ambiente destinado à disponibilização dos currículos, pelos acadêmicos. 

• Também 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. 

• Periodicamente são promovidas reuniões entre os participantes do projeto para definir 
responsabilidades 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 em reunião, foi elaborado calendário de 
atividades definindo prazo e período para publicação de informações da área. 
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• Dando sequência a estratégia de publicações de notícias e informações atualizadas, 
cada integrante, de acordo com seu cronograma, selecionou e elaborou notícias, 
assim como disponibilizou informações sobre a área contábil.  

 
 
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.  

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 que o site é um importante meio de comunicação do Curso de Ciências 
Contábeis com a comunidade interna e externa, 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 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. 
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Como forma complementar, ampliando as informações sobre a utilização do site, o 
gráfico 01 apresenta o resumo dos acessos por país no ano de 2020. 

 
 

 
Figura 01 – Resumo de acesso por país em 2020 

FONTE: https://analytics.google.com/ 

 

É possível observar que no período o site teve acesso de 10 países diferentes com 
o maior percentual no Brasil (86,66%), seguido pelos Estados Unidos (9,60%). 

Em relação às páginas acessadas, conforme apresentado de forma resumida na 
Tabela 01 (somente 10 linhas), no ano de 2020 houve um total de 6.990 acessos sendo 
que, exceto a página inicial, a página com maior acesso foi a de vagas de emprego com 
484 acessos.  

Tabela 01 – Acesso por página 

 
FONTE: https://analytics.google.com/ 

 
Entre outras funcionalidades do site, em 2020 foram divulgadas 13 oportunidades 

de emprego e publicadas 174 notícias relacionadas à profissão contábil, à formação 
acadêmica e relacionadas ao ambiente de negócios. Essas notícias são selecionadas 
e/ou elaboradas pelos colaboradores (acadêmicos). 
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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, tendo em 2020 um fluxo 6.990 acessos, originários de 10 países diferentes, com a 
divulgação de 13 oportunidades de emprego, 174 notícias, entre outras funcionalidades. 

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. 
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DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE 
SABONETE LÍQUIDO 

 
Helena Teru Takahashi Mizuta1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Rodrigo Ayres Torres Takaes2, Mayara Munaretto3, Ionete Lúcia Milani 
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Área Temática: Tecnologia e Produção  

Linha de Extensão: Desenvolvimento de produtos 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Sabonete líquido antisséptico; Formulação; Controle de qualidade. 
 
Resumo 
 
Sabonetes líquidos são produtos de higiene pessoal e devem atender às normas 
preconizadas pela Anvisa em relação a formulação, processo produtivo e controle de 
qualidade. Através de parceria entre uma indústria de cosméticos e produtos de higiene 
pessoal da região Oeste do Paraná e a Unioeste, os alunos do curso de Farmácia  
desenvolveram e verificaram a qualidade microbiológica de formulações de sabonete 
líquido antisséptico  para atender à demanda  de uma indústria de frango de corte. 
 
Apresentação 
 

Os sabões são utilizados desde a antiguidade e suas principais formas de 
apresentação são as sólidas, líquidas ou pastosas, onde cada uma das formas possui suas 
finalidades específicas, como exemplo, o sabão sólido que é mais utilizado no banho ou 
higienização das mãos feita em casa, os sabonetes pastosos são utilizados para fazer a 
barba e depilação e os líquidos são utilizados para todos os fins, sendo mais utilizado a 
cada ano, principalmente, em banheiros públicos devido a questões relacionadas à higiene 
(MERCANTE et al., 2009). 

O formato líquido dos sabonetes foi lançado no mercado em meados de 1970 e 
rapidamente alcançaram o sucesso, pois suas formulações apresentavam o pH próximo ao 
da pele, diferentemente dos sabonetes tradicionais, já que estes são alcalinos por natureza. 
Outra característica dos sabonetes líquidos que contribuiu para o seu sucesso, em relação 
ao sólido, foi o tipo de embalagem, a qual permite a utilização do produto com o mínimo de 
contato com o ambiente externo e evitando o contato direto de todo o conteúdo do sabonete 
com a sujeira presente nas mãos dos usuários (MORGANTI, 1995; LUNDMARK, 2008). 

Aos poucos vêm se observando que no Brasil, apesar da maior parte da população 
ainda ter como hábito se higienizar com o sabonete em barra comum, os sabonetes líquidos 
vêm tomando lugar nas prateleiras e perfumarias e, principalmente, nas linhas de 
cosméticos já tradicionais do mercado brasileiro, além de ter se tornado o formato 

 
1 Doutora, Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: helenatakahashi@yahoo.com.br 
2 Acadêmico, Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: rodrigo.takaes@outlook.com 
3 Graduada, Química, CECE, campus de Toledo. E-mail: mayaramunareto@hotmail.com 
4 Doutora, Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: ionetebarzotto@msn.com 

101



 

 

recomendado para locais públicos, visando evitar a contaminação cruzada que poderia 
ocorrer ao se utilizar a versão em barra (MASSON, 2003; SOARES, 2013). 

Os sabonetes líquidos utilizados para antissepsia, geralmente comercializados em 
farmácias ou supermercados, agem na limpeza superficial da derme. Para que isso ocorra 
sem prejudicar a pele é necessário que estes apresentem propriedades físico-químicas 
adequadas e sejam acrescidos de agentes hidratantes (umectantes), como o 
propilenoglicol, que evitam o ressecamento (HIGIOKA: BARZOTTO, 2013).  

As preocupações quanto às doenças transmitidas por micro-organismos 
patogênicos, bactérias resistentes a inúmeros antibióticos, doenças emergentes, 
transmitidas de pessoas para pessoas, por hábitos higiênicos inadequados, principalmente 
relacionados à falta de higienização das mãos, tem se tornado, cada vez mais, destaque 
em meio a população como uma das principais vias de transmissão de patógenos, que 
pode ocorrer por meio do contato das mãos com as mucosas ou a contaminação de 
alimentos que serão posteriormente consumidos (BARBOSA, 2010; ALVES; COSTA; 
BRAOIOS, 2014). 

Um dos desafios da humanidade tem sido fazer com que o alimento produzido sirva 
a todos de forma segura, tendo em vista que os alimentos são considerados um veículo 
para transmissão e armazenamento de micro-organismos, que podem ocasionar sua 
deterioração, surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA) estando contaminados 
com micro-organismos patogênicos, ou ainda toxinfecções alimentares caso estejam 
contaminados com micro-organismos produtores de toxinas (PONATH et al., 2016). 

A cultura de produtos avícolas do brasil ocupa o segundo lugar na produção 
mundial, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, é líder de exportação mundial (FARIAS; 
SCHNEIDER, 2017). A região Sul lidera na produção de aves do brasil, contando com 
62,83% da produção nacional e 76,66% da exportação (CIELO, 2015). O Paraná se destaca 
como o Estado de maior produção avícola do país, contando com 35% do total da produção, 
a região Oeste do paraná é responsável pelo abate de 32,57% do total de frangos 
produzidos pelo Estado (COSTA; GARCIA; BRENE, 2015). 

A higienização correta das mãos durante o preparo e a manipulação dos alimentos, 
em destaque para o meio industrial, é uma prática decisiva na luta contra a contaminação 
e para que seja eficiente é necessário aliar o constante treinamento dos manipuladores com 
o uso dos produtos seguros, apresentados em embalagens adequadas e aplicados de 
forma e pelo tempo adequados, evitando-se, portanto, a contaminação por micro-
organismos patogênicos ou deterioradores (PEREIRA, 2019). 

Ao se manipular alimentos é importante que não se utilize quaisquer tipos de 
produtos que possam transmitir ao alimento odores ou sabores desagradáveis ao alimento, 
como, por exemplo, o uso de perfumes, cremes corporais ou ainda sabonetes odorizados 
pelos manipuladores, dessa forma se faz necessária na indústria de alimentos a utilização 
de sabonetes cuja formulação não possua aromas, ou substancias que possam transmitir 
sabores ao alimento, sendo esses sabonetes, geralmente, desenvolvidos e manipulados 
para esse fim específico (GARCIA; CENTENARO, 2016; SILVA et al., 2016). 

 
Procedimentos Adotados 
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No período de 05 de abril a 30 de maio de 2019, os acadêmicos matriculados na 
disciplina de Cosmetologia, prepararam as formulações de sabonete líquido e aqueles 
matriculados na disciplina de Controle de Qualidade Microbiológico de Produtos 
Farmacêuticos, Medicamentos e Cosméticos, realizaram as análises de Controle de 
Qualidade Microbiológico das mesmas. Ambas as disciplinas são ministradas ao quinto ano 
do curso de Farmácia da Unioeste, campus de Cascavel. 

O cliente direto da indústria de cosméticos foi uma indústria de frango de corte e 
sua demanda  foi o desenvolvimento de um sabonete líquido antisséptico livre de odor e 
que não causasse irritação e/ou alergia às mãos dos manipuladores. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento das formulações foram gentilmente 
cedidos pela empresa com quem se firmou a parceria: Uma indústria de cosméticos e de 
produtos para higiene pessoal, localizada na região Oeste do Paraná. As atividades do 
projeto possibilitaram o desenvolvimento dos sabonetes líquidos empregando-se insumos 
dentro do prazo de validade, aumentando a motivação dos diretamente envolvidos 
(professoras e acadêmicos do curso de Farmácia).  

Os benefícios trazidos à indústria de cosméticos foi poder contar com a parte 
técnico-cientifica do desenvolvimento, a empresa doou os insumos, mas foram 
desenvolvidos (teoricamente) e manipulados pelos acadêmicos. 

Foi realizado primeiramente o desenvolvimento teórico das formulações, o qual se 
aliou os conhecimentos técnicos sobre os insumos disponíveis e necessários para a 
manipulação e os clientes-alvo, que seriam indústrias da região Oeste do Paraná que 
processam frango de corte.  Na fase de desenvolvimento, foram preparadas seis 
formulações de sabonete líquido tendo em vista, a adequação das metodologias adotadas, 
condições laboratoriais e matérias-primas disponibilizadas. 

A etapa seguinte foi a do controle de qualidade, onde foram realizadas análises 
microbiológicas para verificar a adequação das formulações de sabonete líquido 
antisséptico conforme especificações preconizadas pela ANVISA. 

Por fim, foi efetuada a entrega de amostras das formulações preparadas e de 
relatório técnico contendo informações acerca das atividades realizadas aos proprietários 
e funcionários da indústria de cosméticos e de produtos de higiene pessoal e doação das 
formulações a alguns laboratórios da Unioeste, Campus de Cascavel.  
 
Resultados 
 

As análises microbiológicas indicaram ausência de micro-organismos patogênicos 
em 1 g de amostra: Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa; 
A Contagem de bactérias mesófilas variou de 1,00 x 101 a 7,00 x 102 UFC/g; E a contagem 
de bolores e leveduras variou de 1,00 x 101 a 2,00 x 102 UFC/g. Portanto, todas as 
formulações apresentaram resultados dentro dos parâmetros microbiológicos preconizados 
pela ANVISA, indicando que, provavelmente foram preparadas conforme as normas das 
Boas Práticas de Manipulação (BRASIL, 2008; BRASIL, 1999). Os produtos apresentaram, 
características satisfatórias em relação à viscosidade, coloração, odor, aparência e 
formação de espuma.  
 
Considerações Finais 
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Os resultados da parceria Universidade pública-empresa mostraram-se positivos 

para ambas as instituições envolvidas. Trouxe aos acadêmicos a percepção da demanda 
de uma indústria que processa frango de corte, auxiliando os docentes didaticamente e 
corroborando para um melhor processo de ensino-aprendizado, aproximando os alunos da 
rotina industrial. As matérias-primas cedidas pela indústria cosmética tornaram a 
experiência mais atrativa e motivacional, uma vez que, as práticas realizadas nas 
disciplinas, geralmente, utilizam insumos e/ou reagentes já com prazo de validade 
expirados. Com relação à indústria cosmética, o benefício foi o desenvolvimento técnico-
científico das formulações propriamente ditas além destas serem submetidas a análises de 
controle de qualidade microbiológico isentando de custos por terceirização de serviços. Os 
benefícios mútuos tornam interessante e justificam a continuidade do projeto. 
 
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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Resumo 
 
Nos últimos anos é possível constatar a grande demanda do consumo de pescados, 
principalmente pela demanda de alimentos mais saudáveis. A Tilápia é uma espécie de 
peixe rico em proteínas e uma excelente iguaria na culinária brasileira, porém o processo 
que envolve a obtenção do filé gera grandes quantidades de resíduos como pele, escamas 
e ossos que são despejados no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento. Com o 
intuito de não desperdício desenvolvemos um projeto no qual utilizamos essas peles para 
produção de colágeno. A produção de colágeno a partir desses resíduos vem mudando o 
cenário das indústrias visto que apresentam propriedades emulsificantes, películas 
biodegradáveis com uma bioatividade e biocompatibilidade para uso medicinal.  
 
 
Apresentação 
 
Este projeto pretende contribuir com a difusão das tecnologias desenvolvidas pelo Grupo 
de Estudos de Manejo na Aqüicultura – GEMAq da Unioeste através dos seus parceiros 
junto à sociedade e sistematização destas tecnologias em forma de apresentação das 
mesmas em diferentes formas e situações, desde seu uso em atividades didáticas em 
cursos de graduação e pós-graduação, bem como sua apresentação em eventos de 
extensão e em portais eletrônicos da Unioeste e outros. Além disto, dará suporte aos 
trabalhos desenvolvidos pelo GEMAq da Unioeste e demais instituições parceiras. 
Os principais objetivos deste projeto são difusão das tecnologias desenvolvidas pela 
Unioeste através das ações do GEMAq e seus parceiros nas Estações de Pesquisa e em 
seus laboratórios, a sistematização destas tecnologias e sua distribuição através de sites 
através de imagens, temas e assuntos relacionados que evidenciem a participação da 
Unioeste e do GEMAq em ações voltadas as cadeias produtivas da agropecuária das 
regiões oeste e sudoeste do Paraná, para divulgação em sala de aula e para mostras ao 
público através de cursos e palestras. 
 

 
1 Coordenador do projeto, Professor, Unioeste, Toledo. E-mail: altevir.signor@gmail.com.  
2 Autora, Licenciatura em Química, Unioeste, Toledo. E-mail: gaby-scosta@hotmail.com. 
3 Coautora, Engenharia de Pesca, Unioeste, Toledo. E-mail: janafer_rossetto@hotmail.com. 
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Procedimentos Adotados 
 
Foram realizadas visitas a unidades frigorificas (figura 1) e verificados procedimentos 
adotados no processamento do pescado e as diferentes etapas de seu processamento, 
assim como as etapas de retirada das escamas e pele dos peixes. Também foram 
realizadas as coletas das peles para serem realizados os procedimentos de avaliação 
metodológicas e formas de agregação de valor a esse coproduto da industrialização do 
pescado.  
 

 
Figura 1: Unidade frigorífica  

 
Os frigoríficos tem capacidade de estocagem de escamas e peles de peixes (Figura 2) o 
que permite prever possibilidades de agregar valor e fazer o devido aproveitamento das 
mesmas.  
 

 
Figura 2: Pele de peixe congelada em um frigorífico  

 
Como forma de recepção do pescado nas indústrias processadoras são estruturados locais 
de recepção do pescado (Figura 3) e forma que os mesmos sejam preparados para os 
processos de abates posteriores.  
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Figura 3: Sistema de recepção do pescado  

 
No laboratório de Tecnologia do Pescado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Unioeste foram realizados os ensaios metodológicos e a obtenção do colágeno (Figura 4). 
Inicialmente as amostras de pele foram congeladas, moídas e em solução foram realizadas 
as extrações usando de base para a metodologia o trabalho realizado por Basso et.al 
(2013), sendo feita algumas alterações quanto ao uso dos reagentes no procedimento. Na 
extração foram utilizadas cem gramas (100g) de pele de peixe nas quais foram tratadas 
com água corrente em abundância e em seguida com o auxilio do triturador as mesmas 
foram trituradas. Após limpeza, as peles foram imersas em solução de NaCl (0,8 M) por 10 
min, com posterior enxágue. As peles lavadas foram mantidas em imersão em solução de 
hidróxido de sódio e em seguida, as peles foram imersas em solução de ácido acético (0,05 
M), à temperatura ambiente por três horas e, posteriormente, enxaguadas com água 
corrente. Posteriormente, permaneceram por 12 h a 50 °C em água destilada.  
 

 
Figura 4: Processo de extração 
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Um dos métodos utilizados para a extração promissora da HAp é a partir de um processo 
químico, consistindo de uma reação envolvendo uma fonte de PO4 3− e uma fonte de 
cálcio, na presença de outros aditivos (ex., base ou ácido) (FIHRI et al., 2017). Reações 
úmidas apresentam vantagens no controle da morfologia e do tamanho médio dos 
cristalitos, sendo a técnica mais promissora para a fabricação de HAp nanométricas 
(TOMAS; BALAKRISHNAN; SREEKALA, 2018).  
Após a extração da HAp nosso foco era realizar a análise de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) no qual consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro 
para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o 
sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com 
aquela do feixe incidente. (DEDAVID et.al 2007). 
 
Resultados 
Considerada como uma fonte de proteína de alta qualidade, o pescado tem sido 
responsável por gerar grandes volumes de renda, principalmente em países desenvolvidos, 
demonstrando uma acentuada redução da atividade pesqueira proveniente de pesca 
extrativa e ascensão da atividade aquícola, tornando a piscicultura uma atividade altamente 
promissora (BOMBARDELLI et al., 2005; BELO et al., 2005) 
Nesse sentido a importância da pesquisa cientifica com foco no pescado pode nos 
promover incremento tecnológico, melhorar a qualidade dos métodos de manejo e dos 
processos, e tornar disponível o conhecimento científico relacionado à aquicultura, ou seja, 
sua inserção gera muitos pontos positivos, por apresentar características funcionais e, 
sendo assim a pesquisa, desenvolvimento e inovação podem ser também gerar como 
produto serviços tecnológicos diretamente aplicados. 
Pensando nisso, o projeto teve como foco a extração do colágeno a partir da pele e escama 
da Tilápia do Nilo no qual posteriormente seria realizada a extração de hidroxiapatita 
(Ca10[PO4]6(OH)2, HAp). A extração da HAp não foi realizada pois ao realizar a extração do 
colágeno tivemos o anuncio referente a pandemia no qual comprometeu a finalização dos 
estudos, porém os mesmos serão realizados após a retomada das aulas pela universidade. 
 A HAp pertence a uma grande família de compostos isomórficos e é uma das formas mais 
comuns de biocerâmica de fosfato de cálcio, e a principal constituinte dos ossos e dentes 
humanos. Devido à sua similaridade com a estrutura cristalina e composição dos minerais 
ósseos, a HAp apresenta uma elevada biocompatibilidade, bioatividade e capacidade de 
ligação óssea, sendo um dos compostos mais empregados em aplicações biomédicas 
(GUO et al., 2014). 
Nos últimos anos diversos estudos tem sidos desenvolvidos visando o aproveitamento das 
escamas, peles de peixe tanto para a obtenção do colágeno quanto para a obtenção de 
HAp, sendo assim nosso próximo passo a partir dessa extração será testar a produção de 
produtos alimentícios e embalagens de alimento a partir da HAp. Com o experimento 
conseguimos obter uma boa quantidade de colágeno sendo seu rendimento calculado 
através da Equação 1 no qual posteriormente seria realizada a extração de hidroxiapatita 
(Ca10[PO4]6(OH)2, HAp).  
 

R=        (1) 
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A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos a partir de diferentes concentrações de 
NaOH: 
 

Ensaio [  ] NaOH Rendimento (%) 

1 + 1 15,85 

2 - 1 20,19 

3 - 1 23,42 

 
A partir dos resultados obtidos nas análises podemos verificar que ao baixar as 
concentrações de NaOH o rendimento tem um aumento significativo, diferente de quando 
foi utilizado NaOH em concentrações maiores já que o mesmo apresentou um rendimento 
inferior.  Segundo Basso et.al (2013) as concentrações mais elevadas em solução alcalina, 
poderia resultar em um aumento de hidrólise do colágeno ou até mesmo uma 
transformação parcial do colágeno em aminoácidos. Sendo assim, a única forma possível 
para a diminuição de rendimento seria por perda do processamento do material e não 
através da extração, ou seja, não se pode afirmar que ao aumentar a concentração de 
NaOH irá afetar de certa forma os rendimentos posteriormente obtidos. Ainda segundo os 
mesmos autores o processo de extração do colágeno é dividido em várias etapas sendo 
que uma delas apresenta erros difíceis de serem quantificados. 
 
Considerações Finais 
 
Sendo assim, os maiores valores de rendimento da extração do colágeno só foi possível 
obter a partir de concentrações baixas de NaOH sendo essa na faixa de 0,1 a 0,2 M, ao 
final do procedimento o colágeno apresentou uma pequena quantidade de gordura que foi 
retirada após permanecer em repouso na estufa, em seguida armazenamos o mesmo afim 
de determinar seu rendimento, o colágeno apresentou coloração amarela que pode atender 
aos padrões da legislação brasileira, uma vez que as caracterizações não foram possíveis 
em função do processo de pandemia. Tendo em vista que a purificação foi de baixo custo 
tornou-se muito promissor no processo de extração e no geral cumpriu com o esperado 
pelo experimento, podendo ser aplicado em processos industriais onde se tem grandes 
custos de purificação do colágeno. Desta maneira, apesar de não conseguirmos finalizar 
com o nosso real propósito o projeto foi de grande valia para o meu crescimento 
educacional já que eu pude aprender procedimentos novos a partir dos estudos referentes 
ao pescado. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Altevir Signor: altevir.signor@gmail.com 
 
Gabriela Salete da Costa: gaby-scosta@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 
 
O Brasil possui grande potencial hídrico para a produção de pescado, sendo atualmente o 
quarto maior produtor de tilápia do mundo. O interesse por subprodutos da indústria de 
peixes tem aumentado gradativamente, sendo considerada potencial fonte de recursos, 
ao invés de resíduos descartáveis. Na busca de alternativas viáveis para aproveitamento 
de rejeitos de pescados, uma alternativa é a extração de hidroxiapatita a partir das 
escamas. A hidroxiapatita é uma apatita proveniente do fosfato de cálcio, sendo 
classificada como material cerâmico. O mercado comercial apresenta grande interesse no 
uso de hidroxiapatita para a criação de novos biomateriais, sendo este bastante 
valorizado internacionalmente. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi a extração de 
fosfatos de cálcio natural de escamas de tilápia do Nilo de indústria de beneficiamento do 
pescado. No Laboratório de qualidade de alimentos (LQA) da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná foi realizado o procedimento para a partir de escamas de peixes 
obedecendo as etapas de filtragem, lavagem, desproteinização, tratamento e secagem. 
Os resultados obtidos indicam que o procedimento utilizado atende ao objetivo pretendido 
na extração para obtenção de extratos da fração mineral das escamas de peixe, para 
posteriormente a partir deste precipitado, realizar a dissociação da hidroxiapatia presente 
neste composto, visto que, pode ser gerado importantes contribuições científicas e 
tecnológicas para toda a cadeia produtiva do pescado. 
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Apresentação 
 

Na aquicultura brasileira, a produção de peixe destaca-se entre os volumes 
produzidos anualmente 82,1 milhões de toneladas em 2018 (FAO, 2020), em especial a 
produção de tilápia, 529,6 mil toneladas, sendo a espécie mais produzida no país (IBGE, 
2019). O alto consumo do pescado, consequentemente gera preocupação no setor 
ambiental, em consequência de grande quantidade de resíduos gerados da filetagem, 
como sobras de cabeça, carcaça, pele, vísceras e escamas (Franco et al., 2013). Os 
resíduos que apresentam uma composição rica em compostos orgânicos e inorgânicos, 
potenciais causadores de impactos ambientais negativos quando da sua disposição 
ocorre diretamente no ambiente (Silva & Camargo, 2002; Seibel & Soares, 2003). 

Os resíduos gerados na indústria de pescado como escamas, peles e vísceras, 
apresentam grande potencial na indústria quando empregados tecnologias de extração de 
compostos, que consistem principalmente em material orgânicos, colágeno e uma matriz 
inorgânica, chamada hidroxiapatita, deste modo, agregando valor à cadeia produtiva. O 
reaproveitamento das escamas e da pele, além de reduzir o impacto no sistema de 
efluentes, favorece sua comercialização e valorização no mercado nacional e 
internacional (Feltes et al., 2010). 

A fração mineral das escamas possui uma estrutura formada por fosfato de cálcio 
cristalino, raramente encontrado na forma livre na natureza, sendo a principal fonte de 
cálcio nas escamas (Santos et al., 2009; Azevedo, Strecker e Gorgulho, 2015). A 
hidroxiapatita em pó pode ser utilizada na produção de nanopartículas de prata-
hidroxiapatita, sem o desenvolvimento de biomateriais antibacterianos (Andrade et al., 
2016) e comumente utilizada no revestimento para implantes de uso odontológico 
(Mihailescu et al., 2016) e produção de osso artificial (Huang, Hsiao e Chai, 2011). E 
ainda, os nanocristais de hidroxiapatita gerados a partir das escamas de peixes são 
considerados adsorventes naturais eficientes para remoção de selênio em solução 
aquosa (Kongsri et al., 2013). 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi a extração de fosfatos de cálcio na 
obtenção da fração mineral das escamas de tilápia do Nilo de indústria de beneficiamento 
do pescado de Toledo, Paraná. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Procedimento para obter hidroxiapatita a partir de escamas de peixe: 

 As escamas de peixes (EP) foram doadas pelo frigorifico Sereia da cidade de 
Toledo, como resíduo da indústria de beneficiamento do pescado. As EP foram lavadas 
com água clorada corrente, e para facilitar a lavagem foi utilizada uma peneira grande. A 
última lavagem das EP foi com água destilada, e levadas a estufa a 40ºC durante 4 dias. 
As amostras foram retiradas da estufa e armazenadas em sacos plásticos no freezer até o 
dia do procedimento. 
 
Extração da fração mineral das escamas  
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O procedimento experimental utilizado na extração da fração mineral das escamas 
de peixes foi baseado segundo Kongsri, et al. (2013), obedecendo as etapas de filtragem, 
lavagem, desproteinização, tratamento e secagem. 
 
Primeira etapa: em um Becker de 600ml foi pesado 50g de EP, e em seguida adicionado 
HCl 0,1 M até que as amostras estivessem submergidas, em seguida as amostras foram 
agitadas por uma hora e ao final lavar várias vezes com água destilada.  
 
Segunda etapa: Foi adicionado NaOH a 5% (p/v) ao Becker até que as amostras de EP 
estivessem submergidas, em seguida as amostras mantiveram-se aquecidas a 70 ° C, 
sendo agitadas por 5 h, onde o precipitado branco obtido foi lavado com água destilada. 
 
Terceira etapa: Adicionou-se NaOH a 50% (p/v) ao precipitado branco, sendo o mesmo 
aquecido até 100 ° C e agitado por 1 h. O precipitado branco fino obtido foi lavado com 
água destilada e levado a estufa por uma semana a 60 °C. Foi realizado um segundo 
tratamento, que se diferenciava no tempo de banho com HCl 0,1 M do passo anterior, no 
qual os tempos de banho de HCl 0,1 M foram de uma hora inicialmente e na segunda vez 
por duas horas. Após uma semana na estufa, foi obtido uma fração sólida (pó branco), 
que representa a fração mineral das escamas de peixe (Figura 1). 
 
Resultados 
 

No presente estudo foi possível realizar a extração da fração mineral das escamas 
de tilápia do Nilo, a partir de resíduos da indústria de pescados pode ser aplicada uma 
metodologia simplificada que possa ser empregada na produção de biomateriais a partir 
destes subprodutos. A fração sólida (pó branco), que representa a fração mineral das 
escamas de peixe teve um peso final de 55,68 g, segundo a literatura, escamas de peixe 
são, predominantemente, um material do tipo compósito consistindo em colágeno tipo I e 
hidroxiapatita contendo íons carbonatos na sua estrutura. Espera-se contribuir com 
pesquisas relacionadas a caracterização de compostos obtidos a partir de subprodutos da 
cadeia do pescado, agregando valor a compostos que podem ser amplamente explorados 
no mercado nacional, além de reduzir impactos no ambiente dos descartes gerados pelo 
setor. Ressalta-se ainda que a hidroxiapatita é um composto biocerâmico que pode ser 
produzida em escala, com máximo de aproveitamento e volume produzido quando 
extraída a partir de resíduos da cadeia do pescado. 
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Figura 1 – Resultado da extração da fração mineral das escamas de peixe. de escamas de peixe: 

Precipitado branco submergido por NaOH a 50% (A). Precipitado branco lavado com água destilada (B). 

 
Considerações Finais 
 

No presente estudo foi possível obter os extratos da fração mineral das escamas 
de peixe conforme previsto no projeto original, entretanto, não foi possível realizar a 
caracterização da hidroxiapatita presente na composição mineral e assim a identificação 
da porção do composto extraído das escamas. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Primeiramente foi realizado o contato com as indústrias de beneficiamento de peixe 
da região de Toledo, que cederam as escamas para realização deste estudo. 
Posteriormente, foi realizada as análises em laboratório (Laboratório de Qualidade de 
Alimentos- LQA) da Unioeste/Toledo. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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PROJETO DE EXTENSÃO: PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE SUSTENTÁVEIS  

Christine Nascimento Grabaski1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ariane Fernandes Camargo2, Roseneide Da Silva Venzo3,  

Daiana Silveira Conte4, Franciele Ani Caovilla Follador5  
 

Área Temática:  Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento de produtos  

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Meio Ambiente; Higiene; Sustentabilidade. 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Projeto de Extensão Universitária 
“Produtos de Limpeza e Higiene Sustentáveis”, que foi iniciado em 2011, que tem por 
objetivo resgatar a cultura e o hábito de se produzir em domicílio, de forma natural e menos 
agressiva ao meio ambiente, produtos para utilização em limpeza doméstica e para higiene 
corporal. Atualmente, o projeto, é desenvolvido junto ao Curso de Serviço Social da 
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco Beltrão, 
conectando a práxis com as disciplinas ambientais existentes no curso. Ainda, o projeto de 
extensão busca valorizar o conhecimento popular e a experiência dos participantes com o 
mundo acadêmico. O receituário utilizado nas oficinas sofreu alterações e atualizações, 
buscando responder à introdução de novos materiais do mercado. As práticas são feitas 
junto às entidades e órgãos colaboradores localizados no Sudoeste do Paraná. As 
atividades estão ligadas a saneamento ambiental, educação para a saúde e elaboração de 
produtos utilizados para limpeza e higiene sustentáveis, que estão mais do que nunca, 
conectados ao eixo da saúde coletiva, haja vista a situação de pandemia ocasionada pelo 
Covid-19. Outro aspecto abordado é referente aos custos de produção, de modo que os 
participantes possam avaliar a economia e rendimento dos materiais, motivando e 
preparando-os para uma possível fonte de renda familiar. 

 
Apresentação 

 
1 Economista Doméstico, Mestre em Geomática, Docente do Curso de Serviço Social da UNIOESTE - 

Campus de Francisco Beltrão, Coordenadora do Projeto de Extensão Universitária. .E-mail: 
crisgrab_@hotmail.com  
2 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão. Bolsista do Projeto 

de Extensão: “Produtos de Limpeza e Higiene Sustentáveis”. E-mail:  Arianefernandes1299@gmail.com   
3 Acadêmica do curso de Serviço Social da UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão. Voluntária do Projeto 

de extensão: “Produtos de Limpeza e Higiene Sustentáveis”. E-mail: rosiivenzzo@gmail.com  
4 Acadêmica do Curso de Serviço Social da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão. Voluntária do Projeto 

de Extensão: “Produtos de Limpeza e Higiene Sustentáveis”. E-mail: daiana_conte@hotmail.com 
5 Química, doutora em Engenharia Agrícola, diretora do centro de Ciências da Saúde, membro do projeto de 
extensão universitária. Franciele.Follador@unioeste.com   
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O modo de produção capitalista visa lucrar diante da exploração dos seres, que 

vendem sua força de trabalho para sua subsistência e com isso podemos visualizar que os 

capitalistas têm uma única tarefa contínua: submeter o trabalhador a servir eternamente. 

Karl Marx nos diz em seu livro Crítica do Programa de Gotha que: 

O modo de produção capitalista, por exemplo, baseia-se no fato de que as 
condições materiais de produção estão dadas aos não trabalhadores sob a forma 
de propriedade do capital e de propriedade fundiária, enquanto a massa é 
proprietária somente da condição pessoal de produção, da força de trabalho 
(MARX, 2012, p. 32). 

Desse modo, com táticas para o incentivo ao consumo, a publicidade cria 

necessidades que só se satisfazem com a obtenção (separando as pessoas em quem 

consome e quem não consome). Ainda, segundo Marx, "a distribuição dos meios de 

consumo é, em cada época, apenas a consequência da distribuição das próprias condições 

de produção; contudo, esta última é uma característica do próprio meio de produção” 

(MARX, 2012, p.32). Ademais, com a intensa degradação ambiental, o capitalismo: 

[...] impôs-se o progresso tecnológico, assumido como um elemento a serviço da 
humanidade. Desde então, pouco se falou sobre suas contradições: desigualdade 
social, degradação ambiental, desemprego e subemprego, além de outras injustiças 
que colocam em perigo a continuidade da vida no planeta (ACOSTA, 2016, p. 65). 

 

     Portanto, é necessário desenvolver medidas plausíveis e eficientes para garantir a 

minimização dos impactos ambientais. Os produtos de limpeza e higiene estão presentes 

e são consumidos no dia a dia das pessoas. Ainda, é importante que todos saibam 

manusear de forma correta, com vistas a preservação da saúde e do meio ambiente. Nesse 

viés, o projeto “Produtos de limpeza e higiene sustentáveis” objetiva o aprimoramento do 

conhecimento dos participantes das atividades de extensão universitária, por meio do 

desenvolvimento prático na confecção de produtos naturais.  

     Propõe a utilização de matéria-prima domiciliar e a reutilização de itens, tais como, óleo 

de gorduras residuais da produção de alimentos, ervas e plantas medicinais, assim como 

o emprego de substâncias alimentares como o açúcar, o vinagre e o bicarbonato de sódio, 

que reduzem o custo da produção e permitem a aproximação dos participantes ao tema, 
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além de desenvolver a percepção para que seja feita a destinação correta dos resíduos e 

descarte das embalagens industriais dos produtos consumidos em casa. 

 
Procedimentos Adotados 
 

A metodologia utilizada é a pesquisa ação. Esta é caracterizada como: 

Um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 
os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema, estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p.14).  

 

A execução da atividade é efetuada sob o formato de oficinas, realizadas em etapas 

simultâneas. A parte teórica possui uma apostila especialmente desenvolvida para a ação, 

onde se apresentam as funções de cada componente das receitas a preparar, com 

explanação dos custos e rendimento de cada produto. Em seguida é feita a parte prática 

com a confecção dos produtos, com no mínimo 10 e no máximo 60 participantes, com três 

a quatro horas de duração. 

 Os materiais utilizados são arrecadados junto da comunidade, assim como por 

parceiros (prefeitura, clube de mães, grupo de idosos e escolas) e doadores dos grupos. 

As oficinas visam, portanto, somar o conhecimento popular com o acadêmico, permitindo a 

experimentação “in loco” do trabalho de extensão universitária aos acadêmicos, junto às 

comunidades rurais e urbanas, aprimorando os conhecimentos teóricos obtidos do Curso 

de Serviço Social e aproximando a Universidade pública da comunidade onde está inserida. 

O público-alvo envolve os moradores de bairros e regiões dos municípios da 

microrregião Sudoeste do Paraná, os quais solicitam os cursos pelas instituições em que 

estão vinculados, junto às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde; 

Secretarias Municipais da Educação; além de outras instituições como o Serviço Social do 

Comércio (SESC) via “Programa Mesa Brasil”. As unidades básicas de saúde (UBS); os 

clubes de mães; grupos de idosos e as escolas públicas que são os maiores interessados 
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no projeto. A maioria das participantes são do sexo feminino, contudo, homens também 

participam em menor número.  

 Ao final de cada oficina é realizada uma avaliação via formulário preenchida pelos 

participantes e uma análise do custo da produção. Todos os materiais produzidos são 

fracionados e distribuídos e devidamente etiquetados, com informações, composição e 

alertas sobre cuidados na armazenagem e a validade deles. Com os resultados obtidos 

pela tabulação dos questionários, torna-se possível concluir que o projeto tem uma 

receptividade de 90% (noventa por cento).  

 As questões em saúde coletiva e ambiental, se apresentam e se aliam à valorização 

dos saberes dos partícipes, possibilitando aos acadêmicos colaboradores do projeto a troca 

entre extensionista/participante, além de um estudo prévio e treinamento para as atividades 

extra campus, que haja familiarização com ações extensionistas. Acredita-se que como 

futuros profissionais, as habilidades relacionadas às atividades, projetos e orientações 

sobre o tema, desmistifica a questão ambiental nas ciências sociais, conforme propõe o 

“Plano Nacional de Educação Ambiental”, (Brasil. Lei 9.795 de 1999), que prevê a inserção 

da Educação Ambiental em todas as modalidades de ensino.  

No Curso de Serviço Social da UNIOESTE de Francisco Beltrão, a temática está 

presente em disciplinas como Meio Ambiente e Sociedade; Ruralidades e Desenvolvimento 

Regional; Extensão Rural e Urbana e em Oficinas de Formação Profissional, distribuídas 

nos quatro anos do curso, atendendo a resolução Nº 267/2017 (CONSELHO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO) na teoria e na prática. É importante registrar, que a questão 

ambiental está intensamente conectada à saúde coletiva, e que assim que houver 

possibilidades sanitárias, existem solicitações para realizarmos ações junto às escolas 

rurais para os alunos adolescentes, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. 

           
Considerações Finais 
 
     Modelos de sustentabilidade estão inseridos em projetos sociais que objetivam o 

crescimento econômico e social com a preservação ecológica e a descentralização da 
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produção, destinado a satisfazer as necessidades básicas, proporcionando a diversificação 

de produções e do modo de vida das populações de acordo com a cultura em que vivem 

para manter os recursos naturais para as próximas gerações. Hoje em dia os benefícios e 

vantagens de usar produtos naturais são inúmeros, para a saúde e meio ambiente, mas a 

grande dificuldade ainda é de onde encontrar esses produtos. 

Nessa direção, a existência de sabões, detergentes, entre outros, produzidos de 

forma natural, com baixo custo e boa performance, gera uma grande adesão ao projeto que 

visa produzir itens com função melhorada e com qualidade próxima aos vendidos pelas 

grandes empresas, porém mais saudáveis e com menos danos a quem utiliza e a natureza, 

além de reutilizar embalagens, diminuindo o número de descartes incorretos em aterros 

sanitários, embalagens essas que levam décadas para se decompor. A confecção dos 

produtos possibilita aos participantes a visualização da práxis acerca desse consumo, além 

de tirar suas dúvidas sobre os efeitos destes na natureza (impacto ambiental).  Pela 

explicação sobre o destino correto dos resíduos domiciliares, bem como do descarte 

adequado das embalagens, algumas soluções para o lixo orgânico e sugestões de 

reciclagem são partilhadas. 

Em suma, o projeto vincula a universidade à comunidade, possibilitando o contato 

de integrar acadêmicos e a população em geral, retirando o monopólio do saber de dentro 

da universidade ao levar a prática à campo. A ação de intervenção da universidade pública 

sempre terá efeitos ou impactos na população, na pesquisa e na extensão, nas diferentes 

áreas de conhecimento, levando em consideração a educação popular na sua realização, 

bem como na sua aplicação. Através do projeto de extensão, acadêmicos são 

colaboradores como voluntários e mais recentemente, como bolsistas, lapidando 

profissionais sensibilizados aos temas e à ação prática. A atividade extensionista reforça 

que o conhecimento não deve ficar nas fronteiras da sala de aula, e sim ser aplicado para 

além da universidade. 

 
Forma(s) de contato com a ação: 
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Curso de Serviço Social do Campus de Francisco Beltrão: (46) 3520 4848. 
Coordenadora do projeto: Professora Christine Nascimento Grabaski, e-mail: 
crisgrab_@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 33191/2011 
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A ARTE COMO MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO 

 
Ana Karine Braggio1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Nilceu Jacob Deitos2,  
Fábio Gabriel Semençato 3,  

Ericson Divaldo Antunes Filho4 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: arte; educação; cultura. 

 
Resumo 
 
Este projeto abordou a relação da filosofia, da arte, principalmente a música, com a 
educação humanística e cultural. Fomentou-se a iniciativa artístico-musical dentro da 
comunidade educacional, trabalhando conteúdos filosóficos e artísticos em um processo 
que visou conduzir o público afetado a executar atividades cujo produto se tornariam uma 
nova maneira de enxergar a musicalidade em espaços educativos, criando cidadãos que 
compreendam e valorizem a importância que esta arte possui no desenvolvimento do 
caráter do indivíduo.  
 
Apresentação 
 

O presente projeto propôs realizar e direcionar suas atividades dentro do Centro 
Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto (CEEP). Essa instituição trabalha 
com turmas de Ensino Médio atreladas ao ensino profissionalizante divididos em Cursos 
Técnicos ofertados pela instituição. Os Cursos Técnicos disponibilizados são: 
administração, edificações, eletromecânica, eletrônica, enfermagem, informática, meio 
ambiente e segurança do trabalho. No Projeto Político Pedagógico da instituição estão 
previstas várias atividades de caráter interdisciplinar que abrem a possibilidade de 
interação com outras instituições. Para exemplificar, citamos o projeto de Reforço de 
Letramento, onde são convidados acadêmicos do curso de Letras para executar 
atividades específicas em prol do aprimoramento semântico e gramatical dos alunos do 
Centro; providenciando também uma área de atuação para os universitários aplicarem 
seu conhecimento. Para os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente, são executadas 
hortas orgânicas em parceira com outras instituições. Palestras de gestão econômica são 
aplicadas para turmas do Curso Técnico em Administração. O mesmo padrão segue nas 

 
1 Doutora em Educação, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: ana.braggio@unioeste.br  
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3 Acadêmico, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: fabiogabrielsemencato@gmail.com. 
4 Acadêmico, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: ericson.antunes@hotmail.com 
 

124



 

 

atividades previstas pelo Planejamento Estratégico da instituição. Esta proposta do CEEP 
gera uma abertura para a realização de projetos vinculados com outras instituições da 
comunidade. Isso configura um ato de imersão e contribuição da instituição na 
comunidade à sua volta.  

Este colégio foi considerado para receber o projeto, devido ao interesse dos 
acadêmicos que o estão frequentando durante o desenvolvimento da disciplina de Estágio 
Supervisionado em Filosofia, terem percebido uma defasagem de atividades artística-
culturais e devido a boa receptividade da instituição com projetos a serem desenvolvidos 
por estagiários. Dado o contexto, agregou-se o caráter objetivo de relevância do projeto: 
levar música e cultura para ambientes em que possam contribuir para melhorar a 
qualidade do cotidiano de quem as vivencia, mostrando sua relação com a filosofia 
enquanto estrutura que estuda a relação do sujeito com a arte. 

É inegável que todo ser humano, alguma vez na vida, já experimentou a arte 
musical. Algumas pessoas sentem de maneira mais profunda, outras menos. De antigos a 
atuais, o hábito de ouvir música vem se tornando cada vez mais forte. Ela está presente 
em quase tudo que fazemos, desde sair para o trabalho cantarolando canções que 
ouvimos tocar na rádio do automóvel ou até mesmo deleitar-se com melodias em uma 
noite tranquila. Os grandes amantes da arte musical se mantém dispostos a entender 
seus componentes e sua organização e, em vista disto, carregam consigo seu 
instrumento e, com ele, buscam estudar a composição harmônica que subjaz às melodia 
que diz tanto sobre seu sentimento de vida. Aquele que tem o sentido auditivo mais 
aguçado, consegue perceber, conforme o gênero ou estrutura musical da canção, 
preenchido com uma espécie de energia diferente que, muitas vezes, ele não é capaz de 
descrever. Essas sensações agem de forma imediata e imperceptível no ouvinte. Antes 
de perceber, o sujeito já está embalado pela energia vital que a música transmite. 

São muitos os exemplos deste ocorrido e muitos gêneros que permitem a sua 
ocorrência ser, sempre, uma experiência nova e distinta. O único erro a respeito da 
musicalidade é dizer que a música, bem como a arte como um todo, se distanciam do 
cotidiano e da vivencia em comunidade. Embora seja falado muito sobre a música em 
espaços educativos, ainda se percebe a escassa realização prática desse tipo de 
temática dentro do processo de formação de indivíduos que é a escola. Em detrimento a 
isto é necessário compreender que a música é, de maneira mais ampla, uma forma de 
expressar um determinado modo de viver de uma sociedade e, portanto, deve estar 
intimamente ligada com o processo de educação de jovens, que os expõem e os prepara 
para o mundo. 

Apesar dos desmandos do atual governo brasileiro, há uma preocupação do 
Estado em promover iniciativas artísticas que caminhem atreladas ao processo educativo 
como um todo. De acordo com o inciso II do artigo 3° da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), o ensino deverá ser ministrado sob o princípio da “liberdade de 
aprender, ensinar pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”. Não 
obstante, no artigo 4° do mesmo documento se afirma que é dever do estado garantir “o 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um” (BRASIL, 1996, n.p.). 

Perceba-se que a LDB afirma a importância da arte compreender parte da vida dos 
indivíduos. Sendo no espaço de educação formal um dos meios de se ter acesso a 
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expressão artística, que deve ser compreendida para além das barreiras de uma única 
disciplina. A prática artística tem relação direta com a construção de um conhecimento 
científico humanizado. De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais para o 
ensino médio (OCN) de Ciências Humanas e suas Tecnologias: 

 
O acesso às ciências e às artes deve ser entendido nesse projeto: a 
escolha pelo homem de ser mais humano [...] Uma das funções do filósofo-
educador consiste em dar elementos para o aluno examinar de forma 
crítica as certezas recebidas e descobrir os preconceitos muitas vezes 
velados que as permeiam. Mais ainda, ao refletir sobre os pressupostos 
das ciências, da técnica, das artes, da ação política, do comportamento 
moral, a Filosofia auxilia o educando a lançar outro olhar sobre o mundo e 
a transformar a experiência vivida numa experiência compreendida. 
(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2006, p. 109). 

 
Assim, percebemos que a filosofia enquanto ciência que se aproxima do conteúdo 

artístico constitui uma compreensão científica do “bem viver em sociedade”. Levando-se 
em conta essa premissa, nos encaminhamos para um caráter de transformação social 
dentro da educação. O que precisamos, todavia, é ter nitidamente conosco a relação 
existente entre o processo educativo, o ato de filosofar e os processos artísticos. Para 
tanto, precisamos buscar um sentido subjacente que busque retratar esses três 
componentes como sendo atrelados ao modo do ser humano conviver em sociedade. 
Segundo as Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais no volume de Ciências Humanas e suas Tecnologias,  

 
as narrativas não são apenas textuais, mas também orais e 
cinematográficas. A comunicação entre os homens não é só escrita, é oral, 
é gestual, é pictórica. Os seres humanos transmitem mensagens e suas 
visões de mundo em forma de verso ou de música; na forma como se 
vestem ou se alimentam [...] Em cada uma dessas formas de expressão e 
em suas diferentes linguagens há reflexos das problemáticas essenciais 
vividas pelos seres humanos em diferentes sociedades ou épocas e 
espaços. (BRASIL, 2006, p. 82). 

 
Em vista dessa análise podemos perceber uma necessidade emergente em romper 

a cisão popular existente entre a ciência metodológica e a arte como modo de vida dentro 
de uma sociedade. Ao mesmo tempo, é perceptível que o assunto “música e arte” é bem 
representado dentro destes documentos, todavia, de modo generalizado, uma atividade 
de campo em uma instituição de ensino é capaz de mostrar que, embora seja um assunto 
recorrente em vários documentos, a tecnicidade e os moldes tradicionais do ensino não 
permitem sua execução, fazendo com que assuntos como estes se tornem cada vez mais 
distantes das atividades docentes e isso acarreta no fato de que os documentos que 
deveriam estruturar a educação brasileira se convertem em uma utopia. Em vista disso, o 
corpo do projeto a ser apresentado toma sua forma essencial. 

 
Em vista disso, converge-se a necessidade de vincular esse projeto como Projeto 

de Extensão para a realização de eventos artístico-culturais. Fazendo com que assim os 
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vínculos admitidos trabalhem entre si, favorecendo um ao outro em vista de realizar um 
trabalho mais amplo e bem articulado em suas partes. Um exemplo onde este caso se 
aplica é a execução de oficinas que tratem da fronteira artística da filosofia, trabalhando 
conceitos da estética que estejam atrelados à música e seus componentes, podendo-se 
assim apresentar a música como elemento palpável dentro da filosofia. Com isso (e a 
partir disto) surgiu a possibilidade de vincular as atividades do estágio com a execução do 
projeto, convergindo essas práticas, convidando e incentivando os alunos, durante as 
atividades previstas pelo estágio, à integrarem o projeto a ser realizado. Ações como essa 
preveem o aumento da participação efetiva de jovens alunos dentro do corpo de 
execução do projeto, auxiliando na aplicação de atividades futuras e, mais importante, 
gerando uma reação em cadeia que crie visibilidade a valor ao projeto como um todo. 

Outro ponto chave para este vínculo foi a possibilidade de levar as atividades 
acadêmicas para dentro da educação básica. Essas ações de integração puderam servir 
até mesmo de ideias a serem acolhidas pela Instituição sede. A Kula Web-rádio, rádio 
universitária presente na Unioeste Campus de Toledo, que contém um projeto de 
extensão próprio, pode assim ser facilmente vinculada às atividades do projeto. Essa 
relação se dá pelo fato de ambas iniciativas trabalharem com a mesma matéria-prima: a 
cultura.  

Para o CEEP, coube incorporar o projeto em seu Projeto Político Pedagógico. A 
partir do momento em que projetos como estes se tornam parte do planejamento 
estratégico da instituição, ele passa a fazer parte das engrenagens que fazem a 
instituição inteira se moverem. Partindo deste pressuposto, a todo momento em que o 
projeto ou suas atividades forem divulgados o principal resultado será o renome da 
instituição. Todavia um projeto deste cunho não deve ser olhado como “mais um” entre os 
vários realizados pelo Colégio, mas sim um projeto inovador que, de acordo com os 
documentos que orientam a educação no Brasil, levará para a instituição um conteúdo 
cultural difícil de ser verificado em outras instituições. Existe, neste ponto, a capacidade 
de tornar aquilo que é diferente em uma oportunidade de melhoria. Além disso, o 
benefício dessas atividades geram a possibilidade de reduzir índices de evasão escolar e 
maior envolvimento por parte dos alunos. Por fim, existe a possibilidade de, a longo prazo, 
expor as composições artísticas do Colégio para a comunidade externa, mostrando quais 
os incentivos fornecidos pela instituição e quais capacidades (dos seus alunos) ela 
fomenta com projetos deste tipo. Iniciativas como estas servem tanto para reforçar diante 
da Instituição a importância de projetos, como também incentivar a participação dos 
alunos nas atividades a serem executadas posteriormente e construir uma educação mais 
abrangente e eficiente. 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades do projeto foram iniciadas no dia 03/06/2019, antes do registro formal 
perante à PROEX. Abaixo descrevemos as atividades adotadas: 
 
Sensibilização da Diretoria da instituição para aceite do projeto: Fez-se uma apresentação 
do corpo do Projeto para a Diretoria e Equipe pedagógica do CEEP, destacando a 
importância de ações culturais para a formação do ser humano. Neste primeiro contato 
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foram sensibilizados, 3 funcionários da instituição para colaborar na estruturação do 
projeto como um todo, eram eles: Jorge Afonson Cesari (diretor da instituição), Sandra 
Tambani (coordenadora pedagógica) e Márcio Santetti (professor de Filosofia).  
 
Mobilizar professores e alunos para participação no projeto:  Dentro das primeiras 
atividades realizadas pelo Projeto dentro do CEEP, somaram-se 8 professores 
colaboradores que atuaram direta e indiretamente na realização das atividades do 
Projeto. Os estudantes foram cativados na medida que iniciaram as oficinas sobre arte e 
filosofia, contando com uma média de 17 alunos que demonstraram interesse em fazer 
parte da aplicação do projeto em sua íntegra e ajudaram em sua execução. 
 
Aplicação de oficinas com o tema “música e filosofia”:  Foram realizadas 5 oficinas de 
música e filosofia: sendo 3 dentro do CEEP para alunos, 1 em Toledo durante o XIX 
Seminário de Extensão da Unioeste para alunos do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais 
Rego e 1 na Unioeste Cascavel durante a Semana Acadêmica de Matemática, para 
alunos do curso de matemática e professores da rede básica, que foi realizada em 
formato Minicurso. Essas oficinas foram responsáveis por grande parte do enunciado da 
presença do projeto dentro da instituição, sendo que essas atividades atingiram cerca de 
215 estudantes afetados. 
 
Criação de uma Web-Rádio:  Incentivo a criação de uma Web-Rádio pelos estudantes, 
principalmente pelo movimento estudantil. Essa criação foi encaminhada no período do 
projeto, mas não foi efetivamente posta em prática pelos estudantes até o final do projeto, 
visto que os equipamentos estavam sendo coletados e testados. Ficou montada uma 
equipe composta por 13 estudantes organizadores e 2 professores, para dar continuidade 
às ações. As reuniões para organização da Web-Rádio escolar, foram registradas em ata 
da instituição, sempre com a presença de um professor. Definiu-se como nome: “CEEP 
Ao Vivo – Web-Rádio”. 
 
Promoção de um show de talentos para alunos da instituição:  Organizou-se a 1ª Mostra 
CEEP de Talentos, com apoio de integrantes do grupo Escoteiro Cascavel, que contou 
com cerca de 1200 alunos; foram mais de 30 apresentações durante o evento com cerca 
de 97 artistas engajados. 
 
Resultados 
 

O projeto foi realizado, na instituição de ensino Centro Estadual de Educação 
Profissional Pedro Boaretto Neto (CEEP), na cidade de Cascavel – PR, que possui uma 
estrutura que comporta cerca de 2700 estudantes e 210 profissionais da educação e 50 
funcionários. Realizou-se oficinas envolvendo filosofia e música, incentivou-se a criação 
de uma Web-rádio escolar, organizou-se um evento artístico que ficou denominado 1ª 
Mostra CEEP de Talentos. Devido ao sucesso das oficinas apresentadas, expandimos 
sua execução para além do CEEP, duas foram na Unioeste: uma na Unioeste Toledo, 
para alunos do ensino médio do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego e uma na 
Unioeste Cascavel durante a Semana Acadêmica de Matemática, para alunos do curso 
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de matemática e professores da rede básica, para esta última algumas alterações foram 
realizadas acoplando a matemática no processo musical. Ao todo foram atingidas cerca 
de 1450 pessoas, em sua maioria alunos do ensino médio. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ana Karine Braggio (45) 99914-1187 ana.braggio@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
58871/2019 
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CURSO PRÉ-VESTIBULAR UNIOESTE: HISTÓRICO E RESULTADOS 
 

Marcos Freitas de Morais1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Francisco Schmith Alves2, Rodolfo Cézar Mafra Previato3 

  

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ensino Médio; Educação; Escola Pública. 
 
Resumo 
 
O projeto 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. O Projeto teria sua 
14ª edição em 2020, teve atividade presenciais suspensas devido a pandemia de COVID 
– 19. 
 
Apresentação 
 

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 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 

                                            
1 Professore efetivo, Matemático, CCET, Cascavel. E-mail: Marcos.Moraes@unioeste.br 
2 Acadêmico, Engenharia Agrícola, CCET, Cascavel. E-mail: franciscoschmith@hotmail.com 
3 Acadêmico, Letras Português/Inglês, Cascavel. E-mail: rodolfopreviato@gmail.com 
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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. 
 
Procedimentos Adotados 
 

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. 

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.  

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. 

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 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. 
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O ano de 2020 foi atípico em todas as esferas da sociedade, e impactou 
diretamente nas atividades presenciais do projeto. O processo de seleção, com o 
lançamento do edital, recolhimento dos documentos e posterior entrevista de quase 400 
alunos para realizar o processo seletivo aconteceu normalmente. A lista de selecionados 
foi divulgada por meio de edital. Porém, o início das aulas presenciais foi adiado pela 
insegurança e não conhecimento das proporções que a pandemia tomaria nos próximos 
meses. Posteriormente foram suspensas a fim de preservar a integridade de alunos e 
professores. 

As atividades durante o ano de 2020 se restringiram a organização e reuniões 
pedagógicas online com os membros do projeto, a fim discutir, estruturar e pensar em 
conjunto medidas para o desenvolvimento seguro do projeto. 
 
Resultados 
 

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.   

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 
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 
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2009 13 

2010 15 

2011 14 

2012 12 

2013 21 

2014 33 

2015 27 

2016 77 

2017 82 

2018 89 

2019 85 

     
 
Considerações Finais 
 

O Projeto do Curso Pré-Vestibular da Unioeste - Cascavel 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. 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 
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 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 têm 
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 e UFFS.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
pv.unioeste@gmail.com, (45) 3220-3219, www.unioeste.br/nei. 
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 EQUITAÇÃO BÁSICA PARA ADULTOS QUE NUNCA TIVERAM CONTATO 

COM CAVALO 
 

Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Matheus Henrique Pereira Lorenzini2, Julia Andressa Boufleur3, Jonas 

Butzke Pauli4, Daniela Henz5, Edenilson Nunes Rocha6 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Cavalo1; adulto2; aproximação3. 

 
Resumo 
 
A utilização da Equoterapia como ferramenta terapêutica proporcionada pela utilização do 
cavalo, (agente facilitador de ganhos físicos, emocionais e educacionais). O objetivo do 
projeto foi realizar a aproximação de pessoas adultas com cavalos, as quais ainda não 
haviam tido contato com cavalos e equitação, além de promover o ganhos no 
desenvolvimento do equilíbrio emocional, corporal e autoconfiança. Infelizmente não foi 
possível realizar os atendimentos de equoterapia devido a pandemia.  
 
Apresentação 
 
A partir de 1960 a equitação terapêutica passou a ser reconhecida e citada em diferentes 
estudos, comprovando as qualidades terapêuticas que o cavalo tem para o corpo e mente 
humana (LEITÃO, 2004). A equoterapia surgiu no ano de 1989, método terapêutico e 
educacional que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, 
educação e equitação, buscando ganhos biopsicossociais, e ganhos motores, através dos 
estímulos dos músculos e articulações do praticante (ANDE, 1999). O cavalo pode se 
movimentar a passo, a trote e galope. Nessas diferentes modalidades, o cavalo não move 
os membros da mesma forma, pois os movimentos do dorso são diferentes, fazendo com 
que o praticante se adapte a cada movimento e se ajustando conforme os desequilíbrios 

                                            
1 Doutorado, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
analix68@hotmail.com. 
2 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-
mail: matheus.lorenzini@hotmail.com 
3 Graduanda, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-
mail: boufleur.julia@hotmail.com. 
4 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-
mail: jonasbpauli97@gmail.com 
5 Graduanda, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-
mail: danielahenz@hotmail.com 
6 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-
mail: edenilson_123_@hotmail.com 
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musculares são provocados (WICKERT, 1999). O cavalo proporciona novas vivências, 
formando uma relação praticante - animal, neste processo os adultos aprendem a 
controlar seus medos, emoções, enfrentar desafios. 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). O 
projeto em questão objetivou realizar a aproximação de pessoas adultas (praticantes) com 
cavalos, pessoas que ainda não haviam tido contato com cavalo e com a equitação. Outro 
objetivo esperado foi o ganho no desenvolvimento do equilíbrio emocional e corporal, 
ganho de autoconfiança em relação aos cavalos, desafios através da transposição de 
medos e receios, além de oferecer novas experiências aos praticantes. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Foi realizada a divulgação do projeto pelos membros do grupo GEPEQUI (grupo de 
estudos pesquisa e extensão em equideocultura) através das redes sociais (instagram 
@gepequi). Os interessados em participar entraram em contato com 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 havíamos planejado realizar a apresentação para os praticantes do Setor de 
Equideocultura, localizado no Núcleo de Estações Experimentais – NEE, linha Guará, 
porém, fomos impossibilitados de realizar em função da pandemia a partir do mês de 
março de 2020. Neste projeto várias etapas seriam realizadas com objetivo de obter 
ganhos físicos, educacionais e emocionais. Durante as sessões seriam realizadas uma 
sequência de exercícios, os quais consistiriam: em acompanhar o movimento do cavalo. 
Ao término das atividades os praticantes iriam realizar exercícios de relaxamento sobre o 
animal, e posteriormente seriam direcionados por um aluno para desenvolverem o lado 
afetivo com os cavalos, o que chamamos de sessão de carinhos, como forma de 
agradecimento. No final do projeto era esperado que os praticantes (adultos), obtivessem 
melhor interação com os cavalos, além de superar alguns medos de aproximação, e 
também apresentar ganhos físicos, como por exemplo, melhora na postura, 
desenvolvimento de equilíbrio ao montar, dos ganhos emocionais e também gostaríamos 
que nosso projeto fosse considerado para os praticantes, como uma forma de atividade 
de recreação para que os mesmos o pudessem sair da rotina estressantes do dia a dia, 
além de ser um excelente modo de se conectar com a natureza.  
 
 
Resultados 
 
Devido a pandemia do COVID-19 e conforme os novos decretos estabelecidos como 
forma de prevenção do novo vírus, fomos impossibilitados de realizar nossas atividades 
de equitação para adultos. Foi cogitada a hipótese de atendermos de forma individual 
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seguindo as normas de segurança, porém, não houve a liberação. Como consequência, 
não foi possível obter resultados nesse projeto.  
  
 
Considerações Finais 
  
Todas as atividades presenciais do projeto foram canceladas, apenas foram publicadas 
fotos dos animais nas instalações durante as atividades de rotina e manejo, para manter a 
atenção dos futuros projetos, quando a pandemia acabar, esse projeto se baseia 
principalmente no contato humano com o animal, fato essencial para os ganhos em 
qualidade de vida.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Instagram: @gepequi 
 
Facebook: Gepequi – Grupo de Estudos e Pesquisas em Equinos – UNIOESTE 
 
Número da Correspondência Registrada (CR):  
 
CR: 51488/2017 
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EQUITAÇÃO LÚDICA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA 

CRIANÇAS. 
 

Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira¹ (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Daniela Henz², Marinelva Curti³, Julia Andressa Boufleur4, Matheus 

Henrique Pereira Lorenzini5, Jonas Butzke Pauli6, Edenilson Nunes Rocha7.1 
 

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

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: autoestima1; equoterapia2; jovens3. 

 
Resumo 
 
A equitação lúdica engloba uma série de atividades de interação da criança com o cavalo, 
estimulando novas habilidades e noções básicas de equitação, auxiliando assim a 
coordenação motora global, postura, equilíbrio, atenção e concentração, melhorando a 
autoestima e autoconfiança. O objetivo deste projeto de extensão foi atender crianças 
com dificuldades de integração social através do uso do terapêutico do cavalo na 
modalidade equitação lúdica, no entanto, com a COVID e as restrições apenas 
divulgamos as atividades rotineiras com os cavalos através de fotos dos animais nas 
redes sociais. 
 
Apresentação 
 

Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de 
uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de Saúde, Educação e Equitação, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência e/ou com 
necessidades especiais. Na equoterapia, o cavalo atua como agente cinesioterapêutico, 
facilitador do processo ensino aprendizagem e como agente de inserção e reinserção 
social" (Associação Nacional de Equoterapia - ANDE-BRASIL, 1999:13). 

 
1 Doutorado, Zootecnia, docente do Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus de Marechal Cândido 
Rondon, E-mail: analix68@hotmail.com 
2 Graduanda, bolsista PIBEX Fundação Araucária, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, 
Campus Marechal Candido Rondon. E-mail: danielahenz@hotmail.com 
3 Doutorado, Agronomia, docente do Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus de Marechal Cândido 
Rondon, E-mail: mculti@gmail.com 
4 Graduanda bolsista PIBIC, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido 
Rondon. E-mail: boufleur.julia@hotmail.com. 
5 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-
mail: matheus.lorenzini@hotmail.com 
6 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
jonasbpauli97@gmail.com 
7 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
edenilson.zootecnia@gmail.com 
 

139



 

 

A equoterapia não só trabalha um bom desenvolvimento físico e intelectual no 
praticante como também o ajuda em seu aprendizado como um todo. Por meio desse 
trabalho os indivíduos com diferentes deficiências são beneficiados na equoterapia 
(MEDEIROS; DIAS, 2008). 

Durante o momento da terapia no cavalo há uma grande relação ou interligação do 
cavalo com o homem através do centro gravitacional, estimulando o sistema nervoso 
central no indivíduo, beneficiando suas funções neuromotoras, sensório-perceptiva, 
motivação, ajuste tônico, consciência corporal, organização espaço temporal, força 
muscular, e benefícios psicossociais (MEDEIROS; DIAS, 2008). 

Os melhoramentos psicossociais proporcionados pela Equoterapia são obtidos pela 
motivação que incentiva o indivíduo pela vontade de prazer, mesmo que o indivíduo 
esteja comprometido com um transtorno ou uma Síndrome, mas muito deles conseguem 
progredir com seu tratamento, através de sua força de vontade, autoestima, 
autoconfiança; e conseguindo dessa forma certa independência chegando a ter grandes 
ganhos, seja na interação social, pessoal e até mesmo grande superação em seu 
tratamento. (MEDEIROS, DIAS, 2008). 

A terapêutica da Equoterapia começa a acontecer no momento em que o aluno 
entra em contato com o animal. Inicialmente, o cavalo representa um problema novo com 
o qual o praticante terá que lidar, aprendendo a maneira correta de montar ou 
descobrindo meios para fazer com que o animal aceite seus comandos (como, por 
exemplo, levá-lo aos lugares em que deseja ir). Essa relação, por si só, já contribui para o 
desenvolvimento da sua autoconfiança e afetividade, além de trabalhar limites, uma vez 
que nessa interação existem regras que não poderão ser infringidas (MENDES, 2008). 

Outro aspecto a ser destacado é o fato de que a Equoterapia requer do praticante a 
atenção concentrada durante o tempo em que a sessão se desenvolve. Este é um fator 
bastante importante para o bom desempenho do aluno na escola, pois a atenção, 
segundo estudiosos, é a base do aprendizado. Atenta, a pessoa seleciona o que quer 
aprender e guardar em sua memória para utilizar posteriormente (MENDES, 2008). 
 
Procedimentos Adotados 
 

As sessões de equitação seriam desenvolvidas através dos cursos presenciais nas 
sextas e sábados, com um total de 10 praticantes. As mesmas seriam realizadas na pista 
outdoor de Equoterapia do Setor de Equideocultura (25 x 40 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 sessões teriam 30 minutos de 
duração. Seriam 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 seriam substituídos. As atividades seriam monitoradas por profissionais com 
experiência no manejo de equinos, além de bolsistas/voluntárias que conduziriam o 
animal na guia. 

Na primeira semana seria realizada a montaria a pelo, sem uso de manta ou sela 
com estribo. A criança teria a oportunidade de sentir o pelo, tendo contato direto com a 
região dorso lombar do cavalo, um exercício simples de equilíbrio. Durante as sessões 
seria realizada uma sequência de exercícios, baseadas em acompanhar o movimento do 
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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 iriam realizar exercícios de relaxamento 
sobre o animal podendo sentir a respiração do mesmo e seriam direcionados por um 
aluno para desenvolverem o lado afetivo com os cavalos, o que chamamos de sessão de 
carinhos, na qual os mesmos realizariam a escovação dos animais, carícias e fornecem 
alimentos como cenouras e maçãs.  

As sessões seriam 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 iria proporcionar aos participantes 
sentir a diferença de montar somente a pelo e com a utilização de aparatos como a sela, 
o que favorece um maior equilíbrio, entretanto, em alguns momentos no decorrer da 
sessão seria pedido que o praticante retire os pés dos estribos para que o equilíbrio seja 
mantido sem o auxílio de apoios. Após a adaptação a sela os praticantes repetiriam as 
sessões em mais dois modelos diferentes de sela: inglesa e americana. Na sequência 
teriam acesso ao contato inicial com as rédeas, mesmo assim o animal ainda será 
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. Nas etapas seguintes, até que o praticante tenha confiança, daríamos 
continuidade na repetição dos exercícios, até que seria possível deixar o praticante com 
acesso único às rédeas, conduzindo os animais sozinho, 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. (Orientado a distância pelo instrutor). 

Esperava-se a exemplo dos anos anteriores, que ao finalizar o projeto atingiríamos 
uma melhor interação das crianças com os cavalos, com os familiares, com o 
desempenho pedagógico na escola e convívio social. Esperava-se observar entre a 
primeira e última sessão uma melhora na postura ao montar, como também no quesito 
emocional e psicológico a ser evidenciado por relatos dos responsáveis dos participantes 
do projeto através de preenchimento de um questionário final qualitativo das experiências 
desenvolvidas, além da gravação de vídeos com os depoimentos individuais dos pais e 
das crianças. Com a pandemia, optamos em publicar as fotos das atividades cotidianas 
dos equinos na página do Facebook (Gepequi Unioeste) e no Instagram. 
 
Resultados 
 
Por conta da pandemia do novo Corona vírus e em consequência dos decretos 
estabelecidos, não foi possível concluir as atividades de equitação lúdica como 
ferramenta de inclusão social para crianças. Solicitamos uma autorização da direção do 
Campus, para darmos prosseguimento a um atendimento individual, seguindo as normas 
de biossegurança como prevenção do contágio do COVID-19, mas não obtivemos êxito. 
As sessões seriam realizadas na pista de areia externa. 
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Considerações Finais 
 
A equitação Lúdica, divisão da Equoterapia, com a pandemia não pode ser realizada, 
apenas as fotos dos animais nas atividades diárias estão sendo publicadas nas redes 
sociais, para divulgação do projeto.  
 
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. Instagram: @gepequi. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 51488/2017 
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EQUITAÇÃO LÚDICA PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Ana Aix Mendes de Almeida Oliveira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jonas Buztke Pauli2, Julia Andressa Boufleur3, Edenilson Nunes 
Rocha4, Matheus Henrique Pereira Lorenzini5 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Desenvolvimento Humano) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: autoestima1; equoterapia2; jovens3. 
 

Resumo 
 

A equitação lúdica é um conjunto de atividades de interação desenvolvidas e 
realizadas entre crianças e cavalos. A realização do projeto contribuiu para uma melhor 
qualidade de vida para crianças com histórico de dificuldades de aprendizagem escolar e 
de convívio social.  

 
Apresentação 
 

A equitação lúdica nada mais é que a prática de atividades de interação 
realizadas com crianças junto aos cavalos. Essa terapia é direcionada para crianças com 
idade de oito anos, pois o cérebro está em pleno desenvolvimento. Os principais 
benefícios com 30 minutos de equitação é que são gerados 1800 estímulos cerebrais, a 
equitação aprimora a concentração e disciplina para guiar o animal, auxilia na 
identificação corporal e auxilia na formação do caráter e autoconfiança da criança, sem 
contar o contato com a natureza e a construção solida do reconhecimento das 
necessidades do bem estar animal (cavalosdosul.com.br).  

Já na antiguidade, escritores médicos relatavam benefícios a saúde humana 
advindos de práticas de equitação. A prática da equoterapia chegou ao Brasil em 1971, 
trazido pela Dra. Gabriele Brigitte Walter, porém, só passou a ser conhecida e valorizada 
no ano de 1989. A equoterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina do 
Brasil como método terapêutico em 1997. 

                                            
1 Doutorado, Zootecnia, docente do Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, campus Marechal Cândido 
Rondon. E-mail: analix68@hotmail.com.com.  
2 Graduando bolsista PIBEX Fundação Araucária, Zootecnia, Centro de ciências Agrárias, Unioeste, campus 
Marechal Cândido Rondon. E-mail: jonasbpauli97@gmail.com. 
3 Graduanda bolsista PIBIC, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, campus Marechal Cândido 
Rondon. E-mail: boufleur.julia@hotmail.com. 
4 Graduando voluntário, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
edenilson.zootecnia@gmail.com. 
5 Graduando bolsista PIBEX Fundação Araucária, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Unioeste, 
campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: matheus.lorenzini@hotmail.com 
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A etimologia da palavra EQUOTERAPIA é “terapia com equinos”, sendo assim, 
um método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagens interdisciplinares nas 
áreas de saúde, educação e equitação, visando promover melhores condições às 
crianças debilitadas. A palavra foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o 
Certificado de Registro de Marca n.º 819392529, de 26 de julho de 1999. 

A equoterapia, também considerada como uma pet terapia, fazendo uso de 
animais de companhia (cães, gatos, equinos) para reabilitação e tratamento. A Terapia 
Assistida por Animais (TAA), popularmente conhecida como Pet Terapia, é um tratamento 
auxiliar para diversos tipos de doenças e comprovadamente desencadeadora de “bem-
estar, saúde emocional, física, social e cognitiva” em pacientes psiquiátricos, 
hospitalizados e idosos moradores em instituições (Jornal.usp.br). 

Baseando-se na interação de pessoas com cavalos, a equoterapia começa com o 
primeiro contato dos indivíduos com o animal, sendo a aproximação, cabresteamento, 
encilhamento, monta nas três andaduras (passo, trote, galope curto) e os cuidados finais 
que envolvem, escovação, banho e alimentação, essas atividades promovem ao 
praticante novas formas de socialização, autoconfiança e recuperação da autoestima de 
todas as idades, no caso crianças, adolescentes e até mesmo adultos. 

O cavalo acompanha a evolução da civilização humana, sendo utilizado desde os 
primórdios dos tempos como um símbolo de força, imponência e poder. Também pode 
ser utilizado como uma ferramenta cinesioterapêutica, auxiliando na reabilitação, 
fortalecendo e alongando a musculatura. A biomecânica estuda os eventos biológicos 
utilizando métodos mecânicos. Combina biologia e física. Pode ser usada para estudar 
diferentes fenômenos, desde o fluxo sanguíneo até a lubrificação articular (CLAYTON, 
Hilary). Os cavalos possuem 4 tipos de andadura (passo, trote, galope curto e galope), 
sendo que o passo considerado a andadura mais favorável para o estabelecimento de 
uma conexão entre a criança (praticante) e o animal.  

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 

 
As sessões de equitação lúdica foram feitas através de curso presencial com 

sessões práticas na pista (outdoor Fig. 1) de Equoterapia no Setor de Equideocultura 
(25x40m de areia) no NEE, Linha Guara localizado a cinco km do Campus central da 
Unioeste Marechal Candido Rondon. Foi feito o monitoramento das sessões com auxílio 
de um profissional com experiência no manejo de equinos e equitação além do estudante 
voluntario ou bolsista que conduziu o animal na guia (auxiliar de guia). Foram ofertados 
duas vezes por semana três animais para a sessão de Equoterapia, dois concomitantes 
em ação e um animal reserva. As sessões tiveram duração de 20 minutos. Ao termino da 
sessão, um estudante (bolsista/voluntario) apresentava a guia no chão para a criança 
conduzir o cavalo na pista, e depois a criança se familiarizava com os demais animais do 
setor, que estavam nas baias da cavalariça, o que chamamos de sessão de cuidados e 
carinho, onde o participante estabelecia a relação afetiva através de massagens, caricias, 
escovação do corpo, crina, cauda dos cavalos e dá uma cenoura, ou feno. Essa pratica 
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tem apresentado ao longo dos anos bons resultados com relação a conscientizar o 
participante que a equitação lúdica não se trata apenas em montar, mas também se 
estabelecer uma conexão emocional, uma ligação e conscientização de cuidados que o 
cavalo precisa, uma parceria entre a espécie humana e equina. Durante toda a sessão 
forma aplicadas técnicas de motivação psicológica. 

 

 
Figura 1 – Praticante montado a pelo e desenvolvendo atividade.na pista 

 
 
 

Resultados 
 

Não foi possível realizar todos os atendimentos previstos no projeto, em função 
das restrições do COVID-19, mas com os poucos atendimentos, pode-se inferir que em 
analise parcial os ganhos de qualidade de vida das crianças foram exitosos. 

 
Considerações Finais 

 
Não foi possível concluir o projeto em função do COVID-19. 
 

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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FORMAÇÃO CONTINUADA SERTOLEDO: CONHECIMENTO E EMPODERAMENTO 

 
Nelsi Kistemacher Welter1 (Coordenadora da Ação de Extensão 2019) 
Luis César Yanzer Portela2 (Coordenador da Ação de Extensão 2020) 

Participantes: Caroline Recalcatti3, Marlene da Silva4, Antônia Andrade5  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: conhecimento; sociedade; mudança. 

 
Resumo 
O presente projeto teve por objetivo a formação dos servidores e servidoras públicos do 
município de Toledo, levando em conta a importante inter-relação entre universidade e 
sociedade. Neste sentido é objetivo principal do projeto a realização, em parceria com o 
Sindicato de Servidores Municipais de Toledo, de palestras para formação continuada, 
visando a instrumentalização de servidores/as públicos para que tenham condições de 
“compreender para melhor atuar” na sociedade, compreendendo a pluralidade e a 
diversidade nela presentes.  
 
Apresentação 

De acordo com dados do IBGE do ano de 2015, o município de Toledo, situado no 
oeste do Paraná, contava com uma população de 132.077 habitantes. No mesmo ano, o 
site da Prefeitura do Município de Toledo indicava 3.615 funcionários públicos municipais 
na ativa, dos quais boa parte organizado através de filiação Sindical ao SerToledo – 
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Toledo. Em reuniões, assembleias e 
atividades programadas com os servidores, o SerToledo verificou a necessidade de 
formação continuada dos mesmos, oportunizando a indicação de temas e problemas de 
maior interesse do público alvo.  

As temáticas propostas e relacionadas, sobretudo, aos direitos humanos e sociais 
e a políticas públicas, são fundamentais na formação dos servidores, na medida em que 
estes atendem à comunidade de Toledo e oeste do Paraná, que busca os serviços 
públicos. Considerando que nem todos os servidores contam com formação mínima ou 

 
1 Doutora, professora no curso de Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: nelsi.welter@unioeste.br.  
2 Doutor, professor no curso de Filosofia da Unioeste, CCHS, campus de Toledo. E-mail: 
luis.yportela@gmail.com.  
3 Mestranda em Serviço Social, UNIOESTE, CCSA, campus de Toledo; Integrante da direção do SerToledo. 
E-mail: caroline.fera@.com. 
4 Graduada em Pedagogia pela Uniban/Anhanguera; Integrante da direção do SerToledo. E-mail: 
amandatres@hotmail.com. 
5 Graduada em Filosofia pela Unioeste; Integrante da direção do SerToledo. E-mail: 
profaamla@yahoo.com.br. 
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suficiente nas áreas propostas e que em diversos momentos essa carência traz 
dificuldades para a sua atuação, considerando a pluralidade e a diversidade do público 
atendido, a Unioeste e o SerToledo firmam parceria para a realização de 
seminários/palestras/oficinas de formação continuada. A atividade passou a ser 
desenvolvida na forma de projeto de extensão com a Unioeste, campus de Toledo que, 
além da coordenação do Projeto, contribuiu através da participação de professores e 
convidados nas atividades de formação, além da produção de certificação aos 
participantes. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Toledo mantém reuniões 
periódicas por local de trabalho, reuniões na sede do Sindicato, Assembleias e outras 
atividades nas quais é mantido contato com a categoria. Durante essas atividades, os/as 
servidores/as têm oportunidade de indicar demandas e dificuldades relacionadas às suas 
funções, sua formação e seus locais de trabalho. Em diversos momentos foram acolhidos 
tais indicativos, sendo que uma das demandas indicava a necessidade dos servidores por 
formação continuada, com temáticas de estudo relacionadas às suas necessidades e ao 
atendimento ao público. Desse modo, o SerToledo buscou estabelecer uma parceria com 
a Unioeste para o desenvolvimento de atividades formativas. Os professores doutores 
Nelsi Kistemacher Welter (no período de março de 2019 a dezembro de 2020) e Luis 
Cesar Yanzer Portela (no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2020) 
coordenaram o projeto de extensão ora proposto em suas duas edições: Formação 
Continuada SER Toledo (2019) e Formação Continuada SER Toledo II (2020). 

A atividade passou a ser desenvolvida na forma de projeto de extensão com a 
Unioeste, campus de Toledo que, além da coordenação do Projeto, contribuiu através da 
participação de professores e convidados nas atividades de formação, e contribuiu 
também na produção de certificação aos participantes no evento do ano de 2019, já que o 
evento de 2020 teria o formato online e não teria certificação.  

Assim, inicialmente, no ano de 2019, foram propostos 04 
seminários/palestras/oficinas, envolvendo temas relativos a direitos humanos e políticas 
públicas, com carga horária de 4 horas para cada seminário. Os seminários aconteceram 
um em cada bimestre do ano de 2019, concentrando-se dentro da temática políticas 
públicas e sociais, fundamentando a necessidade de defesa dos direitos humanos e com 
posicionamento contrário a todas as formas de preconceito, discriminação e retirada de 
direitos. Embora o Sindicato conte com aproximadamente 3000 servidores/as 
sindicalizados, houve necessidade de limitação do número de inscritos para o evento no 
formato presencial naquele ano, já que naquela oportunidade as palestras/encontros 
foram desenvolvidas/os no auditório do Sindicato, que conta com limite de espaço para a 
participação de aproximadamente 200 pessoas. 

Embora o ano de 2020 tenha iniciado com a pandemia do Covid-19, a Unioeste e o 
SerToledo promoveram outros dois seminários/palestras, desta vez no formato online e 
sobre temas pertinentes aos interesses dos servidores e ao contexto vivido. 
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Resultados 
 
Realização de seminários na Sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no 
ano de 2019, atendendo ao número de 200 servidores/as inscritos/as. As 
palestras/seminários contaram com transmissão online ao vivo, de modo a propiciarem 
aos demais servidores não inscritos o acesso às atividades e às discussões propostas. 
Não há como precisar o número total de participantes envolvidos nessa ação online. 
Seguem a atividades desenvolvidas no ano de 2019 e coordenadas pela profª Nelsi 
Kistemacher Welter: 

29/03/2019 – IV Seminário da Mulher 
Palestrantes: Ana Paula Santi e Claudia Beatriz Schneider 
Link da atividade: SERTOLEDO - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo 
PR  

15/08/2019 – II Seminário de Saúde do Trabalhador 
Palestrantes: Olga Pereira e Fernando Benedeti 
 
07/11/2019 – Seminário “Luta contra todas as formas de violência, preconceito e 
discriminação” 
Palestrantes: Hallyson Antonio Lima Dos Santos, Cida Reis e Clau Lopes 
 
*Um quarto seminário, sobre a temática Previdência, que deveria acontecer dentro da 
programação do projeto de extensão no primeiro semestre de 2019, acabou acontecendo 
com representantes por local de trabalho, dada a dificuldade do palestrante convidado de 
comparecer na data prevista inicialmente. 
 
No ano de 2020 e sob a coordenação do prof. Luis Cesar Yanzer Portela, o projeto de 
extensão Formação Continuada SER Toledo II contou com dois seminários online, com 
participação de um público de aproximadamente 500 pessoas em cada um deles: 

1º) Seminário sobre a representatividade da mulher na política  
Link da atividade:  
https://www.facebook.com/SERTOLEDO.ORG.BR/videos/202410841442820  

2º) Seminário de saúde do trabalhador  
Link da atividade:  
https://www.facebook.com/SERTOLEDO.ORG.BR/videos/202410841442820  
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Registro da presença dos servidores durante as atividades de formação continuada 

 
 
Considerações Finais 
 
Os Seminários foram realizados no decorrer do ano de 2019 e 2020 e trouxeram à tona 
temas que perpassam a realidade dos servidores, tanto em seu local de trabalho, quanto 
em seus lares. Considerando a violência de gênero a que estão expostas as mulheres, 
considerando os danos físicos e psicológicos a que todos (as) os (as) trabalhadores (as) 
estão expostos (as) e considerando o racismo como força estruturante de nossa 
sociedade (e, por tanto, balizador de todas as relações sociais), a realização dos 
seminários vem promover a reflexão acerca de nossas práticas cotidianas, além da 
formação para a defesa de direitos fundamentais dos servidores e do público atendido por 
estes. Compreendendo-se ser o acesso à informação uma ferramenta primordial no 
combate às formas de violência e preconceito, bem como na garantia de direitos, os 
seminários desenvolvidos, que contaram com a colaboração de palestrantes convidados e 
a participação dos servidores municipais, propiciaram aos participantes o contato com 
novas formas de interpretar experiências e vivências, com isso promovendo condições e 
informações para uma melhora em suas relações de trabalho e, na mesma medida, 
reafirmarem seus direitos enquanto servidores/as e cidadãos/ãs. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail dos cordenadores: nelsi.welter@unioeste.br; luis.yportela@gmail.com  
E-mail do Sindicato SerToledo: sindicatoservidores@hotmail.com    
Telefones: 45-30554343 e 45 999852700 
Divulgação na página do sindicato: SERTOLEDO - Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Toledo PR  
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GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A CONJUNTURA GEOPOLÍTICA E ECONÔMICA 

NACIONAL 
 

Vanderlize Simone Dalgalo1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Aline Cristina Paro2, Ana Paula da Silva Leonel 3, Silvia Elaine Bertuol4, 

Vera Lucia Ruiz Rodrigues da Silva5 
 

Área Temática: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA  
Linha de Extensão: DESENVOLVIMENTO HUMANO  

Modalidade: COMUNICAÇÃO ORAL 
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Ferramentas Tecnológicas; Direitos 

Humanos. 
 
Resumo 
 
Esse grupo de estudos teve início a partir da a necessidade de compreender o momento 
sócio-político, econômico e de saúde pública que o Brasil vivencia neste período de 
pandemia. Após alguns encontros se decidiu registrar essa atividade como projeto de 
extensão. Nesse sentido, se pretende compreender a realidade brasileira em seus aspectos 
políticos econômicos numa relação dialética com o contexto geopolítico e econômico 
mundial, de modo a clarificar a relação entre as perdas de direitos constituídos 
historicamente. 
 
Apresentação 
 

Esse projeto de extensão é fruto da necessidade de sujeitos que precisam constituir 
reflexões sobre o contexto que estão vivenciando, de modo a compreender o desmonte dos 
direitos produzidos historicamente, os quais estão sendo usurpados da população 
brasileira, por meio de ações políticas-econômicas, a partir da precarização e negação de 
políticas públicas. É fato que a população tem empobrecido, principalmente neste ano de 
2020. Contudo, a pandemia é uma crise na saúde pública que acelerou uma crise estrutural 
do sistema capitalista. Em outras palavras o sistema financeiro do capital está em processo 
de estagnação, de modo a produzir a recessão do capital. Assim, os detentores do poder 
econômico, buscam por meio de redefinições políticas e econômicas estabelecer 
estratégias de aumento do lucro e da mais valia. Neste sentido, o neoliberalismo ou ultra 

 
1Mestre em Educação. Pedagoga. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais (PEE) - CECA-Campus de Cascavel. E-mail: vanderlize.dalgalo@unioeste.br. 
2. Especialista, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) -  
CECA, Campus de Cascavel. E-mail: alineparo21@gmail.com 
3 Doutora. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE). CECA 
- Campus de Cascavel. E-mail: analeonel@hotmail.com. 
4 Especialista, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) - 
CECA, Campus de Cascavel. E-mail:profsilvialbertuol@gmail.com. 
5 Doutora. Pedagoga. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE) - CECA-Campus Cascavel. E-mail: vera.silva@unioeste.br. Telefone: (045) 32207370. 
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liberalismo tem em seu cerne a privatização dos bens patrimoniais, da privatização de 
políticas públicas, como educação e saúde, a fim de potencializar a movimentação do 
sistema financeiro e do controle do petrodólar ou seu substituto frente a concorrência do 
mercado internacional. 

Observa-se que existe mídia que tem sido uma ferramenta que possibilita constituir 
um ethos de nacionalismo a reverso, ou seja, o que se propaga como defesa do patrimônio 
brasileiro e dos interesses do bem comum para esta nação, é o desmonte dos direitos e do 
sistema democrático. Ao observar os discursos propalados se tem posicionamentos 
opostos, em veículos distintos. Há aqueles que a comunicação constrói um roteiro de 
interesse político-econômico privado. Contudo existem veículos de comunicação com 
preocupações de revelar a verdadeira face desencadeadas pela rede internacional e 
nacional da disputa a geopolítica e economia internacional. 
Então, o estudo aqui proposto pretende compreender esse movimento conjuntural a partir 
de artigos jornalísticos que procuram expressar os interesses privados e de governo, seja 
numa rede de potencializar a dependência brasileira a determinações internacionais, como 
também, desvelar a disputa do mercado Internacional regido pelo controle da moeda 
hegemônica e do controle da energia em seu fim último. Pois quem controla a moeda e a 
energia, por consequência dita as regras deste jogo. 
 O projeto tem o período de desenvolvimento entre o período de 10 de outubro de 
2020 a 10 de outubro de 2021.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Os encontros serão semanais, com duração de duas horas. As referências 
estudadas são predefinidas no coletivo. A cada encontro o texto é lido e discutido, sendo 
assim, podendo ter algumas alterações no decorrer do desenvolvimento dele. Os estudos 
são realizados a partir da articulação dos textos de referência confrontando com 
reportagens publicadas sobre o contexto político, econômico e social internacional e 
nacional. 

É um grupo aberto, em que os participantes podem ingressar a qualquer momento. 
O certificado será emitido conforme participação de cada integrante.  
 

 A organização dos textos está disposta de acordo com a sequência:  

Texto:  Autor: Referência: 

“A peste, o mercado, a 
guerra, e a triste sina 
brasileira”. 

FIORI, Jose Luís Disponível em: 
https://www.cartamaior.com.br/?/Edit
oria/Politica/Jose-Luis-Fiori-a-peste-
o-mercado-a-guerra-e-a-triste-sina-
brasileira-/4/47170. Acesso em 20 de 
agosto de 2020. 
 

Império do Caos ESCOBAR, Pepe- 
tradução Renato 
Aguiar. 

1 ed. Rio de Janeiro: Renan,2016. 
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Maria da Conceição 
Tavares e a hegemonia 
Americana 

FIORI, José Luís https://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S0102-
64452000000200011. Acesso em 24 
de agosto de 2020. 
 

A depressão econômica 
que mata. 

BELLUZZO, Luiz G https://www.cartacapital.com.br/opini
ao/a-depressao-economica-que-
mata/. Acesso em 20 de agosto de 
2020. 

ENCICLOPÉDIA DO 
GOLPE -Vol. 1 

Giovani Alves et al. 
(coord.) 

Bauru: Canal 6, 2017. (Projeto 
Editorial Práxis). 
 

ENCICLOPÉDIA DO 
GOLPE-Vol. 2 O papel da 
Mídia 

Giovani Alves, Maria 
Inês Nassif, Miguel do 
Rosário e Wilson 
Ramos Filho (coord.); 
Mirian Gonçalves (org.) 

Bauru: Canal 6, 2018. (Projeto 
Editorial Práxis). 

Os engenheiros do caos EMPOLI Giuliano Da Tradução Arnaldo Bloch. -1. ed. -São 
Paulo: Vestígio, 2019 

Carta de Conjuntura 
Mundial 

LEVY, Paulo Mansur https://www.ipea.gov.br/portal/image
s/stories/PDFs/conjuntura/200430_cc
47_economia_mundial.pdf.  Acesso 
em 20 de agosto de 2020. 
 
 

RELAÇÕES 
INDECENTES 

[Recurso eletrônico] 
Camila Milek, Ana Julia 
Ribeiro; coordenação 
Miriam Gonçalves. [et 
al] ilustração Eduardo 
Milek 

1. ed.-São Paulo: Tirant Lo Blanch, 
2020 recurso digital 1MB. 
 

Os Moedeiros Falsos. FIORI, José Luís Petrópolis/RJ: Vozes, 1997 

 
Também, se faz relevante elencar que no decorrer algumas das referências podem 

ser alteradas ou acrescentadas.  
 
Resultados 
 

Os resultados parciais obtidos no presente momento, que se desenvolveu o estudo 
e o debate se efetivaram até o texto 5 - ENCICLOPÉDIA DO GOLPE -Vol. 1. Giovani Alves 
et al. (coord.) -Bauru: Canal 6, 2017. (Projeto Editorial Práxis), com uma participação 
satisfatória, e nos remetendo a um amplo debate e subsídios com as leituras extremamente 
relevante para apropriação e ampliação dos conceitos e indagações do cenário político e 
econômico que estamos enfrentando.  
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Destaca-se que este estudo tem contribuído com a clarificação do movimento político 
e econômico brasileiro ao qual as perdas de direitos estão sendo depreciado em âmbito 
nacional. Fato este que parece que uma parcela da população não possui ciência do 
movimento de perda de direitos, como:  educação, saúde, segurança, trabalho, da 
soberania nacional do patrimônio brasileiro da fauna, de minerais, da identidade nacional. 

 
 
Considerações Finais 
 

Esse grupo de estudos se consolidou mediante o contexto da pandemia do Covid 19 
– em que os sujeitos – servidores da Unioeste professores da rede municipal observaram 
a necessidade de compreender o momento histórico, econômico e social pelo qual a 
sociedade mundial e brasileira estava vivenciando. Situação está expressa pela mídia 
televisiva, impressa e de redes explicitavam suas impressões, com viés político conforme 
interesse da mídia que realizava as transmissões. Neste patamar, somado as incertezas 
no ambiente de trabalho, na vida social de cada sujeito, foi se constituindo stress em níveis 
distintos a cada brasileiro, dentre estes os participantes deste grupo. 
 Com essa conjuntura, esse grupo de pesquisa possibilitou a cada participante refletir, 
discutir e analisar as vivências dessa contemporaneidade – de modo a produzir suas 
próprias impressões sobre as repercussões no trabalho, na vida social, nas instituições. 
Assim, conforme os encontros se efetivavam, acrescia conhecimentos que possibilitou a 
realização de reflexões acerca da pandemia e suas repercussões políticas, econômicas, 
sociais, psicológicas às pessoas e instituições. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
PEE - Email: peeunioeste@gmail.com 
Telefone de contato: (45) 3220 – 7370 
Site: https://www.unioeste.br/portal/pee/inicial 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR n° 60811/2020 
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IMPORTANCIA DA INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO 

INTERDISCIPLINAR AO PREMATURO DE ALTO RISCO 
 
 

Helenara Salvati Bertolossi Moreira1  
Participantes: Cintia Regina Festinali 2, Joana Anair Eckert 3, Millene de Moraes Sedres 

Rover 4 
 

Área Temática: Saúde e educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Prematuridade; Fisioterapia; Desenvolvimento Motor  

 
Resumo 
 
O projeto de extensão ocorre através de ações destinadas ao atendimento integral aos 
prematuros de alto risco que nascem no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Uma 
das áreas ofertadas para acompanhamento é a Fisioterapia, que tem por objetivo avaliar 
o desenvolvimento neuropsicomotor para prevenir ou intervir em possíveis alterações que 
o RN possa apresentar. O projeto demonstra a necessidade do acompanhamento 
interdisciplinar, para prevenir complicações futuras e oferecer qualidade de vida ao 
desenvolvimento do RN e para a família. 
 
Apresentação 
 
 A prematuridade é uma condição clínica complicada que possui desenvolvimento 
anteriormente ao processo gestacional, pois um dos seus determinantes são as 
condições socioeconômicas, ambientais, estilo de vida e trabalho que associados aos 
fatores biológicos podem originar o nascimento prematuro. A incidência de nascimentos 
inferior ás 37 semanas de gestação no Brasil é aproximadamente de 12% dos 3.000.000 
nascidos vivos (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017). 
 O risco dos prematuros pode ser classificado conforme a idade gestacional e peso 
ao nascer do recém-nascido. Pré-termo, menor que 37 semanas, pré-termo tardio, entre 
34 e 36 semanas e 6 dias, pré-termo moderado, varia de 32 a 33 semanas e 6 dias, muito 
pré-termo, 28 a 31 semanas e 6 dias e pré-termo extremo menor que 28 semanas. 
Quanto ao peso ao nascer, é considerado baixo peso menor que 2.500 gramas, muito 
baixo peso menor que 1.500 gramas e extremo baixo peso menor que 1.000 gramas 
(Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017; Zerbeto, Cortelo, Filho, 2015). 
 Os bebês prematuros passam pela UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) 
para sobreviver as condições extrauterinas. Entretanto há inúmeras complicações devido 

                                            
1 Doutora, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: helenarasbm@hotmail.com. 
2 Acadêmica, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: festinallicintia@gmail.com. 
3 Acadêmica, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: joanaanair@hotmail.com. 
4 Mestre, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: mmsrover@hotmail.com. 

157



 

 

a prematuridade, dentre elas, paralisia cerebral, hidrocefalia, convulsões, atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor, cegueira, surdez, déficit intelectual e cognitivo, 
doenças cardíacas, metabólicas e disfunções respiratórias regulares, que interferem na 
resposta ás intervenções da UTIN. Sendo assim, em alguns casos é necessária pouca 
manipulação no RN (recém-nascido), para evitar a progressão de alterações permanentes 
que comprometem o desenvolvimento desse bebê (Gomes et al. 2016). 
 A Fisioterapia possui atuação em dois momentos com os RN prematuros, 
primeiramente na UTIN, que tem por objetivo prevenir ou tratar alterações respiratórias e 
também prevenir as alterações posturais que podem se desenvolver devido ao tempo de 
internamento. Posteriormente a alta hospitalar o RN necessita de um acompanhamento 
multiprofissional para observar possíveis sinais durante os primeiros anos de vida que 
possam desencadear alguma alteração patológica ou no desenvolvimento 
neuropsicomotor. Dentre esses profissionais está o fisioterapeuta, que tem como 
propósito diagnosticar possíveis alterações no desenvolvimento sensório-motor, quando 
necessário propor aos pais a estimulação precoce para que seja possível tratar o que foi 
observado, prevenir compensações que o RN pode desenvolver e associar essa 
estimulação á habilidades funcionais conforme a idade e evolução do bebê. Durante esse 
processo é essencial a participação da mãe ou dos cuidadores do RN, para que o 
tratamento esteja alinhado as condições do ambiente em que a criança vive, desta forma, 
é possível que o fisioterapeuta realize orientações de posturas e movimentos para que os 
pais possam participar do tratamento e observar a evolução do bebê em casa (Silva, 
2017). 
 
Objetivo: Apresentar a influência da Fisioterapia no acompanhamento do prematuro de 
alto risco. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 O projeto de extensão ocorre no ambulatório dos prematuros de alto risco no 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), que recebe gestantes de alto risco de 
toda a região Oeste do estado. Todos os bebês que nascem prematuros com peso abaixo 
de 1500 gramas são encaminhados para a UTIN e posteriormente a alta seguem em 
acompanhamento no ambulatório. A rede de profissionais que oferece atendimento para 
essa população são, médica pediatra, nutricionista, enfermeira, assistente social e 
fisioterapeuta. Os casos que necessitam de intervenção fisioterapêutica são 
encaminhados para o Centro de Reabilitação Física da Unioeste. 

A fisioterapia utiliza escalas para avaliação do desenvolvimento motor no 
ambulatório, dentre elas está a Alberta Infant Motor Scale (AIMS), que é uma ferramenta 
validada e confiável para a avaliação dos bebês prematuros de risco até completar 18 
meses. Através dela, é possível observar movimentos funcionais e posturas que o bebê 
precisa adquirir conforme a evolução da sua idade corrigida, além disso, também é 
possível ao final da aplicação quantificar e comparar com valores de referência que a 
escala apresenta (Fuentefria, Silveira, Procianoy, 2017). No ambulatório dos prematuros 
no HUOP, a escala é aplicada a partir dos 4 meses até completar 18 meses de idade 
corrigida. 
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A escala de Test of Infant Motor Performance (TIMP) foi criada em 1993 e permite 
a avaliação de bebês prematuros a partir de 34 semanas de idade corrigida até 04 meses. 
Através desse instrumento de avaliação é possível observar movimentos sutis que o bebê 
realiza, e também avaliar as posturas que o bebê adquire conforme o avançar da idade 
(Ferreira et al. 2018). No ambulatório do HUOP essa escala é utilizada até o bebê 
completar 04 meses de idade corrigida, para seja possível adequar a avaliação para a 
AIMS. 

O estudo realizado foi observacional de coorte retrospectivo de prematuros 
acompanhados no ambulatório de seguimento no Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná (Huop) no período de janeiro de 2016 a maio de 2019. A coleta de dados 
secundários foi obtida pela revisão de prontuários de 143 prematuros. Os dados foram 
analisados descritivamente, usando o software SPSS 16.0.  
 
Resultados e Discussão 
 
  Fizeram parte do estudo 143 RN, sendo 74 do sexo feminino e 69 do sexo 
masculino. Dessas, 82 crianças com família que residia em Cascavel e 61 crianças com 
família proveniente da região. A idade gestacional dessas crianças variou entre 24 a 37 
semanas, sendo a média de 29,3 semanas. Em relação ao peso, o menor RN pesou 680 
gramas ao nascer, e o maior 1485 gramas, obtendo uma média de 1151,4 gramas. 
 Conforme a classificação da prematuridade, tivemos 52 (36%) pré-termo extremo, 
66 (46%) muito pré-termo, 20 (14%) pré-termo moderado, 4 (3%) pré-termo tardio e 1 
(1%) pré-termo limítrofe. Referente ao peso do nascimento foi observado que há 37 (26%) 
de extremo baixo peso e 106 (74%) que nasceram com muito baixo peso. 
 Observa-se que na presente análise houve uma prevalência de prematuros 
extremos e RN com muito baixo peso. Visto isso, sabe-se que a associação da 
prematuridade com o baixo peso ao nascer, expõe o recém-nascido ao desequilíbrio 
hemodinâmico e são fatores de risco para a mortalidade nos primeiros meses de vida.  
 O trabalho também reforça a importância de olhar para os prematuros como um 
problema de saúde pública, pois para prevenir fatores como a prematuridade e baixo peso 
ao nascer, é necessário construir estratégias para melhorar o acompanhamento pré-natal 
e também observar os fatores de risco que a desigualdade social expõe aquela família. 
 (Damian, Waterkemper, Paludo 2016). 
  
 
Considerações Finais 
 
 Os dados coletados e a participação no projeto revelam a importância da atuação 
da fisioterapia no acompanhamento desses RN após a alta da UTIN. Desta forma é 
possível minimizar as alterações no desenvolvimento neuropsicomotor e ainda intervir 
precocemente em casos que necessitem de outras intervenções.   
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Resumo 
 

O presente resumo expandido apresentará as ações desenvolvidas pelo Núcleo Maria da 
Penha, Numape/Unioeste-FB, durante o ano de 2020. O Numape atua em Francisco 
Beltrão desde o ano de 2013, o qual já atendeu milhares de mulheres em situação de 
violência doméstica. Interdisciplinarmente, o Numape promove ações de combate e 
prevenção da violência doméstica no sudoeste do Paraná por meio de atendimentos 
gratuitos nas três áreas de atuação: o jurídico, psicológico e pedagógico. 
 
Apresentação 
 
O Núcleo Maria da Penha de Francisco Beltrão (Numape Unioeste/FB) é um projeto de 
extensão financiado pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 
Paraná – SETI/PR, em seu programa Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF). O 
Núcleo está localizado na Unioeste, campus de Francisco Beltrão e conta com uma 
professora coordenadora, uma professora orientadora, profissionais recém-formados das 
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áreas de direito, educação e psicologia, além de graduandas/os dos cursos de direito e 
pedagogia. O projeto atende mulheres em situação de violência doméstica, presente ou 
passada, no sudoeste do Paraná.  
O Numape-FB desde 2018, realiza o trabalho psicológico às mulheres, paralelamente à 
assistência jurídica e pedagógica. Assim, as três frentes atuam interdisciplinarmente no 
combate à cultura violenta do machismo.  
A Lei Maria da Penha, Lei n. 11.340 de 2006 é uma importante disposição legislativa em 
defesa dos direitos das mulheres, na garantia do direito fundamental de viver dignamente 
e sem violência. A lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica, seja física, 
psicológica, moral, sexual e patrimonial (BRASIL, 2006). Sua elaboração e aprovação no 
Legislativo deveu-se à denúncia feita por Maria da Penha, uma farmacêutica cearense, à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos que apontou nesta corte a negligência do 
sistema judiciário brasileiro, que demorou 23 anos em decidir pela acusação do autor de 
violência, até então seu marido, que lhe cometeu duas tentativas de homicídio, conflito 
que não foi solucionado; 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. 
desde então houve avanços na garantia por direitos e no enfrentamento à violência contra 
as mulheres, como a criação de delegacias especializadas, núcleos investigativos de 
feminicídio, fortalecimento de estudos de gênero, entre outros. 
Em Francisco Beltrão, o Numape trabalha na prevenção e combate a todas as formas de 
violência doméstica contra as mulheres no sudoeste do Paraná, através de atendimento 
gratuito, especializado, buscando ouvir e acolher as mulheres.  
Apesar da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Numape-FB manteve suas 
atividades, ofertando atendimentos online, além de agendamentos para atendimentos 
presenciais, seguindo todas as orientações sanitárias da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). A advogada e a psicóloga continuaram os atendimentos e orientações às 
mulheres em situação de violência doméstica, a pedagoga de igual maneira, trabalhou no 
desenvolvimento de atividade educativas, de forma online, e com postagens diárias nas 
redes sociais do núcleo, abrangendo discussões sobre feminismo, luta das mulheres, 
protagonismo, interseccionalidades, dentre outras. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Conforme Zanello (2018), a violência contra as mulheres é fruto de um processo histórico 
de apagamento, marginalização que constroem relações desiguais entre os gêneros. A 
autora ressalta o caráter social e cultural do gênero, adverte sobre os processos de 
naturalização da violência e alerta sobre os processos de (re) construção das identidades. 
Em tal projeto essa temática deve ser tratada em consonância com os estudos feministas 
de gênero, em diálogo com diversas áreas do conhecimento, fazendo da 
interdisciplinaridade uma forma de se aproximar dos fenômenos e compreendê-los na sua 
complexidade. Em tal contexto, a extensão se configura, como possibilidade de 
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transformação das práticas mobilizadas pela universidade e como potência que auxilia 
essas mulheres na compreensão da situação vivida.  
Considerando isso, o Numape-FB atua na prevenção, pela educação, o qual realiza várias 
atividades interativas para alunos das redes públicas e privada, universidades, mulheres 
assistidas pelo CRAS, CREAS, ONGs, projetos sociais e Assistência Social. A área 
pedagógica também realiza atividades nas redes sociais, por meio de postagens diárias, 
chats, vídeos informativos sobre o trabalho do Numape-FB, além das temáticas do 
feminismo, protagonismo, luta política, maternidade, sexualidade, trabalho, personagens 
históricas, entre outras. Foi também iniciada a elaboração de conteúdos para o kit 
Numape pedagógico para a Educação Infantil que será disponibilizado para docentes da 
região por meio de empréstimo para as escolas ou aplicação pelo grupo quando 
solicitado. O Numape pedagógico promove discussões sobre gênero e violência 
doméstica, utilizando-se da interdisciplinaridade para enriquecer sua abordagem. Durante  
O Numape de Francisco Beltrão é reconhecido regionalmente pelo seu trabalho 
especializado e atento às realidades das mulheres. Assim, os atendimentos acontecem 
da seguinte forma: tem-se o acolhimento inicial; quando necessário, acompanhamento à 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher-DEAM. A assistência jurídica acontece 
judicial e extrajudicialmente, atuando em processos civis e criminais nos casos em que a 
violência doméstica foi concretizada e que a mulher deseja representação judicial, 
divórcios ou partilhas de bens. Acrescenta-se, que o jurídico atua também no processo de 
orientação sobre os direitos das mulheres e mostra possibilidades para que ela saia da 
situação de violência doméstica, buscando sua proteção à integridade física e psicológica. 
Com a pandemia da Covid-19 houve algumas alterações em relação aos atendimentos, 
sendo realizados por meio de agendamento online e/ou por telefone, e os atendimentos 
presenciais seguiram as regras sanitárias de prevenção, conforme Organização Mundial 
de Saúde (OMS). 
A assistência psicológica oferecida pelo Numape/FB tem o objetivo de proporcionar um 
acompanhamento que traga autonomia para as mulheres, assim como segurança para 
sair da situação de violência doméstica. Sob a perspectiva da psicoterapia breve, os 
atendimentos buscam reconhecer junto à assistida, as violências vividas por ela para que 
consiga ressignificar e desnaturalizar comportamentos. O suporte emocional para 
reconhecer sua condição e os modos como se relacionam com seus pares, assim como 
perceber quais possibilidades se apresentam no seu cotidiano. O acompanhamento 
psicológico visa acompanhar a mulher no processo de reconstrução de si mesma, na 
mudança no modo de se relacionar, visando relacionamentos livres de violência cotidiana, 
e na busca por novos sentidos para sua vida, na busca por liberdade e autonomia. 
Além disso, o Numape/FB possui um grupo de estudos entre os membros, que se reúnem 
quinzenalmente para discutir textos sobre gênero e a violência doméstica, o que colabora 
no aprofundamento teórico e qualificação da equipe. 
 
Resultados 
 
O Numape/FB realizou várias atividades nas áreas jurídica, pedagógica e psicológica, 
tanto no município de Francisco Beltrão, como para municípios vizinhos, entre elas, lives, 
vídeos informativos, produção de cartilhas sobre os direitos das mulheres, divulgação do 
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numape-FB na rádio local de Francisco Beltrão, postagens nas redes sociais, tira-dúvidas, 
atividades integrativas online, palestras, entre outras. 
Entre as ações, a equipe do Numape-FB fez atividade no Carnaval, com o objetivo de 
prevenção e enfrentamento ao assédio, o trabalho foi realizado no Carnaval da Rua Ponta 
Grossa, em Francisco Beltrão. Na oportunidade, confeccionamos camisetas e adesivos 
com desenho da Frida e a frase “Não é não!”, conscientizando e dando visibilidade as 
campanhas nacionais contra o assédio.  
Ademais, o Numape-FB fez parceria com o Rotary Guarani de Pato Branco, com a 
finalidade de produzir cartilhas informativas sobre a violência doméstica, voltada para o 
ensino fundamental II das escolas estaduais de Pato Branco. Nessas cartilhas, o 
Numape-FB desenvolveu uma história em quadrinhos com um enredo voltado às 
discussões sobre violência doméstica, como reconhecer as cinco formas de violências 
tipificadas na lei n. 11.340/06, e nas  formas de prevenir e denunciar a violência 
doméstica. Ressalta-se que houve um recorte que demonstrava na história em 
quadrinhos uma diversidade de pessoas, e o papel da escola em trabalhar a violência 
contra as mulheres. 
Foram realizadas palestras com o Rotaract de Francisco Beltrão, e organizado evento 
com a Faculdade de Ampére (FAMPER), sobre o Núcleo Maria da Penha, e realizado 
oficinas sobre práticas pedagógicas. O nome do evento foi “Dialogando sobre violência 
doméstica: práticas interdisciplinares para a efetivação dos direitos das mulheres”, e 
houve a disponibilização de oficinas com discussões sobre letras de músicas, contação 
de histórias e apresentação do material pedagógico do Numape, ocorreu nesse mesmo 
sentido, um cinedebate sobre o filme “As Sufragistas”, discutindo sobre o sufrágio 
universal e a luta das mulheres pelos seus direitos políticos.  
Também, em parceria com o Conselho da Comunidade de Dois Vizinhos/PR, o 
atendimento especializado jurídico e psicológico se estendeu ao município, sendo 
realizados atendimentos com as mulheres em situação de violência doméstica 
encaminhadas pelo Fórum de Dois Vizinhos. 
No ano de 2020, foram realizados 276 atendimentos jurídicos e 211 psicológicos, sendo 
que na parte educativa foi alcançado 5.378 pessoas. Entre os novos atendimentos, 
somam-se 110 mulheres que compareceram ao Numape-FB durante o ano de 2020. 
Esses números representam o intenso trabalho realizado pelo Núcleo que mesmo com a 
pandemia, não parou, continuou na construção de pontes entre a universidade e a 
sociedade na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica. 
 
Tabela 1 – Número de atendimentos Jurídico e Psicológico e o número de pessoas 

alcançadas na área pedagógica do NUMAPE – UNIOESTE/FB em 2020 
 

Áreas Números 

Jurídica 276 (atendimentos) 

Psicológica 211 (atendimentos) 

Educativa 5.378 (pessoas alcançadas) 

Todas as áreas 5.865 

  

Dados coletados através dos Relatórios Mensais enviados à SETI, de janeiro a dezembro.  
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Figura 1 – Imagem da intervenção do Numape-FB no Carnaval da Rua Formosa, contra o assédio.  

 
 

 
Figura 2 – Imagem da primeira página da história em quadrinhos sobre violência doméstica, realizada em 

parceria com o Rotary Guarani de Pato Branco. 

Considerações Finais 
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O Núcleo Maria da Penha – NUMAPE/FB é um importante projeto da Unioeste na defesa 
da vida e dos direitos das mulheres. Durante o ano de 2020, mesmo com a pandemia da 
Covid-19, foram realizadas parcerias, atividades entre diversos setores sociais, atingindo 
inúmeras pessoas no sudoeste do Paraná. Por meio da extensão universitária, as ações 
desenvolvidas pelo Núcleo colaboraram na transformação da vida das mulheres e na 
construção de uma sociedade menos desigual, mais justa e igualitária. Com a pedagogia, 
direito e psicologia, o Núcleo se estabeleceu ao longo dos anos, como um projeto de 
acolhimento e de cultivo de outras possibilidades de existência para as mulheres em 
situação de violência doméstica. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: numapefb@gmail.com 
Telefone: (46) 3520-4861 
Whatsapp jurídico: (46) 98421-4733 
Whatsapp psicológico: (46) 99126-9188 
Blog: numapefb.blogspot.com.br 
Página no Facebook: https://www.facebook.com/numapefranciscobeltrao/ 
Perfil no Instagram: numapefb 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
50329/2017 
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PIC E OBMEP NA ESCOLA 2020 – REGIÃO OESTE DO PARANÁ  

 
Edson Carlos Licurgo Santos1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
 

Área Temática: Educação  
Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: OBMEP; PIC Junior; Formação de Professores 

 
Resumo 
 
A OBMEP, promovida pelo MEC, MCTIC, IMPA e SBM, incentiva e financia a participação 
de estudantes de escolas públicas, premiados pela Olimpíada, nos Projetos de Iniciação 
Científica Júnior. As aulas do projeto, em 2020, foram virtuais e síncronas ministradas por 
estudantes de licenciatura em matemática. Também, por meio remoto, a estudantes do 6º 
ano ao 3º ano do ensino médio foram ofertadas oficinas de resolução de problemas 
matemáticos, orientadas por professores da rede pública. Ambas as ações do projeto 
tiveram a coordenação sediada na UNIOESTE de Toledo. 
 
 
Apresentação 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma competição 
organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), financiada pelos ministérios 
da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). Esta é aberta a todos os estudantes dos ensinos fundamental (à partir da 6º 
ano) e médio. Em torno desta competição, a Sociedade Brasileira de Matemática, em 
estreita cooperação com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), elaborou um 
projeto que visa empregar competições matemáticas como veículos para a melhoria do 
ensino de matemática no país, além de contribuir para a descoberta precoce de talentos 
para as ciências em geral. Uma das ações estabelecidas no projeto é o Programa de 
Iniciação Científica Junior da OBMEP, dirigido aos alunos que foram selecionados pelo 
seu desempenho na competição. Os polos de iniciação científica foram distribuídos 
conforme o número de alunos premiados em cada cidade da região Oeste do Paraná. 
Cada polo contou com a orientação de estudantes dos cursos de licenciatura em 
Matemática de instituições pública de ensino superior da Região Oeste do Paraná. 

Outra ação foi o projeto OBMEP na Escola. Nesta, professores da rede pública, 
habilitados pelo IMPA, ofereceram a estudantes do 6º ano ao 3º ano do ensino médio 
oficinas de resolução de problemas matemáticos. Foram formadas turmas, sob a 

 
1 Doutor, CECE, Toledo. E-mail: elicurgo@gmail.com 
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orientação dos respectivos professores, que trabalharam os conteúdos sugeridos e 
descritos em material ofertado pelo IMPA-OBMEP. 

As atividades desenvolvidas, tanto por estudantes do PIC, quanto por estudantes do 
OBMEP na ESCOLA, foram baseadas nos moldes da iniciação científica e têm enfoque 
diferenciado àqueles da rotina de uma sala de aula. Foram propiciadas condições para 
que os participantes tivessem autonomia para buscar novos conhecimentos num 
ambiente adequado para discussão de problemas matemáticos. 
 
A pretensão foi estimular e promover o estudo da matemática entre alunos das escolas 
públicas e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica e para a 
integração das escolas públicas com as universidades públicas. Esta ação oportunizou 
jovens talentos e incentivou seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.  
 
Ao conduzir estudantes à resolução e redação de problemas matemáticos, motivar a 
leitura e interpretação de textos matemáticos e indicar como se estuda um tema de modo 
profundo e com rigor matemático, exercita-se o raciocínio lógico e desenvolvem-se as 
habilidades de sistematização e generalização. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

As seguintes atividades foram desenvolvidas: 

Oficinas remotas de resolução de problemas com discussão e exposição oral de 
soluções; 

Oficinas remotas de redação de soluções de problemas; 

Acompanhamento, por parte do coordenador do projeto, do desenvolvimento dos alunos 
nas atividades virtuais do fórum de discussão. 

As oficinas foram divididas em sete módulos e cada módulo foi cumprido em, no máximo, 
quatro encontros de duas horas aulas cada, no intervalo de um mês. Estes módulos foram 
trabalhados pelos professores e estudantes dos cursos de licenciatura em matemática, 
com seus respectivos alunos, em salas de aulas virtuais. Anteriormente ao 
desenvolvimento das atividades previstas em cada módulo, os professores e alunos de 
licenciatura participaram dos encontros de formações de professores com o coordenador 
do projeto, conforme o regulamento nacional do projeto. Os estudantes tiveram também 
uma iniciação a ferramentas computacionais, tais como GEOGEBRA, WINPLOT e TEX, 
pois a linguagem TEX foi exigida em solução de exercícios e discussões de problemas 
propostos no fórum da OBMEP. 
 
O controle e registro das atividades do PIC foi feito por meio dos diários de classe 
elaborados pelos estudantes de licenciatura (conforme figura 1) e relatório de ciclo do 
OBMEP na ESCOLA (conforme figura 2).  
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Figura 1: Parte de Diário de Classe – PIC – Turma da professora Laura 
 

 
Figura 2: Página de acompanhamento do coordenador - Projeto OBMEP na Escola  

 
 
Resultados 
 
Ao final do treinamento o estudante participante desenvolveu a capacidade de entender, 
desenvolver e elaborar problemas com o rigor que é exigido pela linguagem e pelas 
notações matemáticas e, quando necessário, soube empregar a tecnologia dos softwares 
matemáticos. O estudante também desenvolveu a habilidade de generalizar conceitos e 
correlacionar a matemática do cotidiano com outras áreas das ciências. Os professores 
da rede pública revisaram conteúdos estudados e tiveram contato com novos conceitos e 
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formas de transmitir o conhecimento. Os estudantes dos cursos de licenciatura praticaram 
e desenvolveram suas habilidades docentes e elevaram o nível dos seus conhecimentos 
nas diversas áreas da matemática. 

Participaram do projeto oito (08) alunos de licenciatura em matemática (orientadores 
bolsistas), oito (08) professores da rede pública (orientadores bolsistas), setenta (70) 
estudantes de escolas públicas (bolsistas) e sessenta e cinco (65) estudantes de escolas 
públicas e privadas (voluntários). 
 
 
Considerações Finais 
 
O relato dos professores nos diários de acompanhamento e as avaliações escritas 
presenciais e virtuais atestaram o desenvolvimento e amadurecimento significativo do 
raciocínio formal e lógico dos estudantes participantes do projeto. Estes mesmos 
instrumentos também confirmaram e validaram os objetivos do projeto. O 
desenvolvimento das atividades deste projeto foi possível devido ao investimento 
financeiro do governo federal (que custeia as bolsas de estudos dos professores, alunos 
de licenciatura e coordenador do projeto) e o investimento pessoal dos professores 
orientadores e monitores do projeto. A cada ano, quando se renova o projeto, novas 
oportunidades são dadas a muitos novos participantes premiados da OBMEP e a muitos 
estudantes interessados no ensino de matemática. 
 
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
Edson Carlos Licurgo Santos, email: elicurgo@gmail.com, fone: (45) 9 9983-9495. 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto registrado na PROEX com número 53804/2018 
 
 
Referências 
 
Não há nenhuma referência básica devido a própria proposta do projeto. 
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PRECISAMOS FALAR SOBRE! 

 
Marcos Freitas de Moraes1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Adriana de Mello2, Adriana Felix da Silva3, Adriane de Castro Martinez4, 
Ana Fernanda Daka Vieira5, Angela Dorcinéia de Lima6, Caroline Dresch Sabadin7, Cíntia 

Regina Festinalli8, Driely Santos Nobre9, Fabiana Regina Veloso10, Fernanda Carolina 
Lopes Proença11, Gustavo Bergamasco da Fontoura12, Joacir João Neto Piana13, Julia 

Fratin da Silva14, Maria Helena Ampessam Vivan15, Tinffany Miranda Jofre da Silva16 
 

Área Temática: Linguística, Letras e Artes 
Linha de Extensão: Temas Específicos/Desenvolvimento Humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Live; Debate; Diálogo. 

 
Resumo 
 
Buscando à expansão das atividades remotas da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) em 
meio a pandemia do Novo Coronavírus, o projeto “Precisamos Falar Sobre!” abre a 
discussão de assuntos sensíveis à comunidade acadêmica e externa por intermédio de 
transmissões ao vivo, no canal da Pró-reitoria no Youtube, de caráter informativo e com 
convidados/convidadas com notável entendimento da temática e/ou que desenvolvem 
alguma forma de projeto na área abordada.  
 
Apresentação 
 
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da 
sociedade (FORPROEX, 2012). Com este princípio de manter ativo esse processo e a 
interação dialógica entre Universidade e sociedade, que a Diretoria de Extensão e Cultura 

 
1 Doutor, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br. 
2 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: adriana.mello@unioeste.br. 
3 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: adrianafelixsfa@gmail.com. 
4 Doutora, Odontologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br. 
5 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmaceuticas, Cascavel. E-mail: anadakavieira@hotmail.com. 
6 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: angela.lima3@unioeste.br. 
7 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmaceuticas, Cascavel. E-mail: caroldsabadin@gmail.com. 
8 Acadêmica, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: festinallicintia@gmail.com. 
9 Acadêmica, Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: driely_nobre@hotmail.com. 
10 Doutora, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Toledo. E-mail: fabiana.r.veloso@gmail.com. 
11 Acadêmica, Letras, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: fernanda.clproenca@gmail.com. 
12 Acadêmico, Economia, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: gustavo.fontoura@unioeste.br. 
13 Acadêmico, Engenharia Química, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo. E-mail: joacirjoao@hotmail.com. 
14 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmaceuticas, Cascavel. E-mail: juliafratind@gmail.com. 
15 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: maria.vivan@unioeste.br. 
16 Acadêmica, Letras, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Cascavel. E-mail: tinffany.mjofre99@gmail.com. 
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– DEC da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste (PROEX), propôs a atividade de 
extensão “Precisamos Falar Sobre!”.  
Dado o reconhecimento do Projeto ArtePapo, iniciado no primeiro semestre de 2020, no 
segundo semestre a equipe da PROEX optou pela expansão das suas atividades de 
transmissões ao vivo. Mais elucidados os procedimentos de organização, divulgação e 
técnicos, em virtude da experiência iniciada anteriormente, optou-se por uma metodologia 
bastante similar visando o atingir o mesmo público, porém, desta vez, com um conteúdo e 
abordagem diferentes.  
Em voga, devido ao isolamento social exigido em virtude da pandemia do Covid-19, o 
tópico saúde mental tornou-se pauta cuja relevância inspira e impõe atenção e debate. 
Análogo a este, outros assuntos em evidência necessitam de tamanha atenção e de um 
tom mais informativo, porém, ainda sim, claro e acessível. Assim, portanto, define-se a 
linha temática desta nova ação.  
Para abordar tais temáticas, dado seu melindre e sua severidade, se impôs uma condição 
onde as/os convidadas/convidados necessitavam de uma compreensão mínima sobre os 
assuntos abordados. Nessas condições, os/as convidados/convidadas na Unioeste, se 
caracterizavam por reconhecido conhecimento da área e/ou, com a mesma importância, 
pelos seus projetos relacionados a temática abordada. Desde o início da ação, também 
buscou-se abrir espaço para os acadêmicos da universidade. Ademais, a busca de 
convidados dentro da universidade intencionava dar visibilidade ao capital humano da 
Unioeste bem como alguns dos seus projetos e como eles contribuem com a comunidade 
externa e interna. 
Destaca-se também, o alinhamento do projeto aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e, em virtude do apresentado, sua abrangência generalista à diferentes 
pontos em voga. Objetivamente aos objetivos 3 “Boa Saúde e Bem-Estar”, 4 “Educação 
de Qualidade”, 5 “Igualdade de Gênero”, 11 “Cidades e Comunidades Sustentáveis” e 16 
“Paz, Justiça e Instituições Fortes”. 
Dadas tais condições, o projeto, por um lado, a exemplo do projeto de extensão ArtePapo, 
adotou o modelo de bate-papo com transmissão ao vivo, interação com o público 
espectador e a disponibilização pública do conteúdo e, por outro lado, a ação “Precisamos 
Falar Sobre” trouxe consigo uma nova linha temática e um novo teor.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Dada à experiência e os conhecimentos adquiridos na realização da atividade de 
extensão ArtePapo, a equipe já possuía know-how e as ferramentas necessárias para dar 
início ao projeto. De início, portanto, só foi necessária a criação da identidade visual do 
projeto. 
Mensalmente toda a equipe da PROEX, em reunião, definia com antecedência a data da 
transmissão do mês, a lista dos convidados (buscando equilibras as presenças entre 
especialistas e apresentação de ações), a divulgação e, ocasionalmente, a temática da 
LIVE, atribuindo igualmente aos colaboradores do projeto a responsabilidade sobre a 
execução dos encaminhamentos tomados. Cabe ressaltar que, nos processos de decisão 
e divisão de responsabilidade, a diligência e a gestão participativa da equipe tiveram 
papel crucial nos resultados atingidos.  
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Feitos os convites, no dia anterior a transmissão, reuniam-se o estafe da Pró-reitoria e os 
participantes convidados, de forma remota, para definição do roteiro e apresentação dos 
convidados. Ademais, a reunião também servia para a realização de alguns testes e 
explicação sobre o funcionamento da LIVE para os convidados.  
As transmissões foram operacionalizadas através do uso das seguintes ferramentas, suas 
respectivas funções e o esquema utilizado (Figura 01):  

 

1) OBS Studio (Ferramenta de Transmissão): Permite a organização dos diferentes 
tipos de mídias em cenas e a transmissão, dessas cenas, para o Youtube Studio; 

2) YouTube Studio (Painel de controle da plataforma para transmissões ao vivo): 
Compila informações técnicas, informa quanto a saúde da Stream e fornece as 
informações necessárias para a conexão com o OBS Studio; 

3) Microsoft Teams (Plataforma de Videoconferência): Permitiu a reunião dos artistas 
convidados e da moderadora em ambiente virtual;  

4) NDI Tools (Plugin para OBS Studio e diferentes plataformas de videoconferência): 
Permite a extração do áudio e do vídeo – de cada participante, individualmente – 
da plataforma de videoconferência (no caso, Microsoft Teams) para o OBS Studio; 

5) CanvaPro e Gimp (Plataformas de Design Gráfico): Plataformas usadas na 
elaboração dos materiais gráficos usados na transmissão e divulgação. 
 

 
Figura 01 – Fluxograma da alocação das ferramentas empregadas nas transmissões. 

 

No dia das transmissões, com antecedência criava-se uma equipe – de cada LIVE, em 
específico – onde ingressavam, em uma reunião aberta pelo responsável pela 
transmissão na PROEX, os artistas convidados e a moderadora da equipe do projeto. No 
decorrer das transmissões a equipe do projeto tinha três funções, distribuídas 
individualmente:  Produção, moderação e moderação do chat. A produção tem a função 
de manter a Stream saudável - monitorando as entradas e saídas de vídeo e áudio e as 
taxas de transmissão. A moderação tem a função de apresentar os convidados, 
acompanhar o roteiro, dar o ritmo e o tom esperado do bate-papo e repassar aos 
convidados as interações feitas através do chat. O moderador do chat cuida para que 
todas as interações feitas no chat da LIVE, pelos espectadores, sejam enviadas para a 
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moderação. Além destas citadas, os demais da equipe costumavam estar sempre atentos 
à transmissão enquanto ela ocorria de forma a comunicar ao responsável pela produção 
eventuais falhas. A média de tempo de Stream foi de aproximadamente 91 minutos por 
transmissão. 
 
Resultados 
 
No decorrer do ano, o estafe da Pró-reitoria organizou três transmissões ao vivo, com 
periodicidade mensal. Abaixo, estão listadas todas as transmissões, temáticas e os/as 
convidados e convidadas: 
1) Precisamos Falar Sobre! – Setembro Amarelo (30/09/2020): A primeira transmissão 
do “Precisamos Falar Sobre!” tratou da temática da prevenção ao suicídio e 
conscientização sobre o cuidado com a Saúde Mental. Participaram da LIVE, 
representando o serviço da Psicologia e Pronto Atendimento Psicopedagógico e Saúde 
Integrada (PAPSI) da UNIOESTE, a docente do curso de Enfermagem (Campus 
Cascavel) Gicelle Galvan Machineski, representando o setor de Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), a enfermeira Franciely da Rosa de Castro e, 
apresentando seu projeto de extensão “Garra pela Vida”, o docente do curso de Serviço 
Social (Campus Toledo) Edson Marques Oliveira;  
2) Precisamos Falar Sobre! – Outubro Rosa (27/10/2020): A segunda transmissão do 
“Precisamos Falar Sobre!” tratou da temática da prevenção do câncer de mama. 
Participaram da LIVE a acadêmica Fernanda Mara Alves, acadêmica do curso de 
Medicina (Campus Francisco Beltrão), que apresentou trabalho do projeto de extensão 
“Mapeamento do câncer de mama familial no sudoeste do paraná e estudo da associação 
de risco com a exposição ocupacional à agrotóxicos”, e as acadêmicas, todas do curso de 
Fisioterapia (Campus Cascavel), Yasmin Helito Abumanssur, Maria Clara Vazquez e 
Estéfani Marin, representando a Liga Acadêmica de Fisioterapia e Saúde da Mulher da 
Unioeste (LAFISMU) – que realiza trabalhos, na área da Fisioterapia, de recuperação e 
prevenção de mulheres que sofreram ou sofrem com a doença;  
3) Precisamos Falar Sobre! – Novembro Azul (19/11/2020): A terceira transmissão do 
“Precisamos Falar Sobre!” tratou da temática da prevenção do câncer de próstata. 
Participaram da LIVE o médico oncologista, Adilson Antonio Scopel, que atua com 
medicina ocupacional do HUOP e o acadêmico de medicina, Vinicius Maito, 
representando a Liga Acadêmica de Estudos e Pesquisa em Câncer (LAEPEC).  
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Figura 02 – Arte de divulgação do projeto “ArtePapo: Cantos, Contos e Prosa” no Instagram da PROEX 

 
 
É importante ressaltar o caráter duradouro da ação dado que todas as transmissões ficam 
permanentemente disponíveis para o público e, organicamente, geram visualizações e 
interações nestes canais digitais por um tempo indeterminado. Acerca deste público 
atingido pelo projeto, a Tabela 1 mostra o resultado individual de cada transmissão de 
acordo com os indicadores de visualizações, média de tempo de reprodução, interações 
no chat (somente durante a transmissão ao vivo). Ressalta-se também que, devido a 
alteração orgânica e diária desses números, a coleta dos dados foi realizada no dia 20 de 
janeiro de 2021. 
 
Tabela 1 – Métrica das transmissões realizadas 
 
 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 
Em face dos resultados obtidos, qualitativamente (qualidade do conteúdo apresentado) e 
quantitativamente (público atingido e engajamento), a ação atingiu os resultados 
esperados: A difusão dos conhecimentos apresentados, nas plataformas digitais da Pró-
reitoria de Extensão, com engajamento.  
Perante a continuidade do projeto em 2021, espera-se, por intermédio da melhoria das 
técnicas usadas, com a difusão imanente dos conteúdos produzidos e com o 
desenvolvimento das estratégias de divulgação, um público atingido crescente.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
proex.dec@unioeste.br – Email Institucional da Diretoria de Extensão e Cultura 
(45) 3220-3131 – Telefone da Diretoria de Extensão e Cultura 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
60824/2020 

 
Referências 
 

FORPROEX, Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. 

Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus – AM, 2012. 

 
 
 

 Setembro Amarelo 
(30/09/20) 

Outubro Rosa 
(27/10/2020) 

Novembro Azul 
(19/11/2020) 

Visualizações 156 157 74 

Tempo Médio de Reprodução (Minutos) 8,2 8,72 18,53 

Interações no Chat 18 63 39 
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PROJETO ESTUDANTIL SER CRIANÇA: O LÚDICO COMO FERRAMENTA NA 

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

Gisele Ferreira Paris1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Tiago Santos de Carvalho2, Caroline Rincolato3, Ariadne Scaratti 

Campiolo4, Roberto Shigueyasu Yamada5 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: saúde infantil; lúdico; comunidade. 

 
Resumo 
 
A teoria social cognitiva declara que as pessoas aprendem de forma mais intensa por 
meio de modelos atraem e se relacionam com seu público. Na infância, as brincadeiras 
seriam um exemplo desta teoria. O Projeto Estudantil Ser Criança busca, por meio do 
lúdico, contribuir para o desenvolvimento infantil, realizando ações em uma instituição de 
acolhimento a jovens em situação de vulnerabilidade. Este trabalho objetiva abordar as 
atividades desenvolvidas pelo projeto no período de 2019/2020.  
 
Apresentação 
 
A brincadeira é a principal atividade da infância, tendo em vista não apenas a frequência 
que as crianças utilizam o brincar, mas fundamentalmente a influência que esta 
desempenha no desenvolvimento infantil (CORDAZZO; VIEIRA, 2007). A teoria social 
cognitiva coloca que os indivíduos aprendem mais intensamente por meio de modelos, os 
quais, em sua essência, devem atrair e se relacionar com seu público (WILLIAMS et al., 
2018).  Para as crianças, o brincar é um ato livre e criativo e, por isso, significa uma 
realização plena no contexto de desenvolvimento de seu ser (COSTA et al., 2018). 
A criança, ao brincar, racionaliza e analisa sobre sua realidade, cultura e meio ao qual se 
insere, envolvendo-se regras e papéis sociais, além de aprender a conhecer, a fazer, a 
conviver e a ser, contribuindo para o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, 
autonomia, linguagem e pensamento (TEIXEIRA; VOLPINI, 2014). Nesse contexto, ao se 

 
1 Docente no curso de Medicina da UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. 
E-mail: gifsnurse@yahoo.com.br. 
2 Discente no curso de Medicina da UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. 
E-mail: tiagocarvalhobq@gmail.com. 
3 Discente no curso de Medicina da UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. 
E-mail: carolrincolato@gmail.com. 
4 Discente no curso de Medicina da UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. 
E-mail: ariadnescampiolo@gmail.com. 
5 Docente no curso de Medicina da UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. 
E-mail: roberto.yamada@yahoo.com.br. 
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buscar a promoção da saúde, desenvolvimento psicossocial e atenção primária, o lúdico 
se insere como importante e viável ferramenta. 
O Projeto Estudantil Ser Criança é desenvolvido por estudantes do curso de Medicina da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Francisco Beltrão, e 
tem como propósito atuar em instituições de apoio infantil que possuem carência de 
capacitação e materiais de base, contribuindo assim para o desenvolvimento psicossocial 
da criança, além dos cuidados com a saúde, por meio de atividades lúdicas instrutivas. 
Deste modo, o projeto torna-se um meio importante para suprir tais faltas, sendo 
estruturado através da pesquisa com materiais sobre temáticas apontadas como 
deficitárias pelas casas, atividades de apoio e palestras.  
A instituição onde as atividades foram desenvolvidas é a AMARBEM (Associação 
Marrecas Bem-Estar ao Menor), localizada na cidade de Francisco Beltrão. A AMARBEM 
é uma instituição não-governamental (ONG) que objetiva atender jovens carentes de 
ambos os sexos, principalmente os que residem próximos ao bairro no qual se localiza a 
instituição. As atividades realizadas pelo projeto envolvem dinâmicas lúdicas que têm 
como base temas previamente estabelecidos focalizando o desenvolvimento social da 
criança, além de palestras e rodas de conversa. No decorrer do período algumas 
adequações tiveram de ser feitas em relação ao plano inicial, dentre elas, as atividades 
online no contexto de pandemia. 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades presenciais do projeto tiveram sua realização de 18/05/2019 a 14/11/2019. 
Sempre havendo o diálogo com os cuidadores da casa, as temáticas foram apresentadas 
anteriormente e desenvolvidas pelos participantes do projeto a partir das necessidades 
apontadas na instituição. Os temas são pesquisados e, tendo-os como base, são 
desenvolvidas atividades que focalizam a educação através do lúdico. A instituição avisa 
previamente as crianças sobre a realização da ação, sendo elas principalmente 
residentes de bairros próximos a AMARBEM.   
As temáticas e dias programados foram: “O respeito ao meio ambiente” no dia 
18/05/2019; “Quanto do meu tempo é gasto com eletrônicos?” no dia 03/08/2019; “A 
importância de se alimentar bem” no dia 24/08/2019; “A importância do brincar” no dia 
14/09/2019; “Caça ao tesouro” no dia 19/10/2019 e “Atenção e organização” no dia 
09/11/2019. Priorizou-se que as visitas ao local para realização das atividades fossem 
feitas mensalmente, respeitando a temática definida.  
A retomada das ações presenciais do projeto em 2020 foi afetada devido a pandemia do 
Coronavírus (Sars-CoV-2), o que impediu as atividades na instituição de apoio. Com isso, 
foram realizadas atividades online durante o período. Primeiramente, realizou-se a leitura 
de conteúdos importantes para a temática do projeto, envolvendo o contexto de promoção 
da saúde infantil. Também, foi elaborado um trabalho de revisão intitulado “Infecção por 
Coronavírus (COVID-19) durante a gravidez: revisão de literatura”, que consistiu em 
pesquisas na plataforma PubMed até o dia 11/05/2020 identificando relatos de casos 
primários, séries de casos e estudos controlados que descreviam associação entre a 
COVID-19 e a gravidez, totalizando 162 artigos para análise. Dessas publicações, foram 
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examinadas e extraídas as informações de maior relevância na associação da gravidez 
com o Coronavírus.  
Posteriormente, foi realizada uma coleta de dados a respeito das causas de óbitos fetais 
por meio da plataforma DATASUS na região Centro-Sul do Brasil de 2006 a 2018. Foram 
realizados cálculos da variação percentual dos óbitos fetais conforme a categoria das 
causas, construindo séries históricas para o período em triênios de 2006, 2007 e 2008 e 
de 2016, 2017 e 2018, realizando uma análise por variação percentual. Por fim, 
desenvolveu-se uma pesquisa com informações importantes para as crianças e elaborou-
se panfletos informativos sobre cuidados com a saúde infantil que será disponibilizado na 
Associação Marrecas Bem-Estar ao Menor (AMARBEM). 
 
Resultados 
 
No dia 18/05/2019, a temática abordada foi “O respeito ao meio ambiente” e, com isso, 
priorizou-se as atividades na área externa de instituição, envolvendo elementos da 
natureza presentes no local. Em 03/08/2019, “Quanto do meu tempo é gasto com 
eletrônicos?” foi o tema e realizou-se atividades de tabuleiro e cartas, priorizando a 
brincadeira sem interferência de celular, computador ou televisão. Na data 24/08/2019, 
realizou-se atividades com alimentos focalizando o assunto “A importância de se 
alimentar bem”. No dia 14/09/2019 focalizou-se “A importância do brincar”, priorizando os 
jogos entre as crianças. Em 19/10/2019 foi feita a “Caça ao tesouro”, uma brincadeira 
pensando no mês que se comemora o dia das crianças. A última ação presencial do ano 
de 2019 tematizou “Atenção e organização”, sendo realizados jogos que estimulam a 
concentração e coordenação. 
Em 2020, a retomada de atividades presenciais não foi possível devido a pandemia do 
Coronavírus (Sars-CoV-2) e, com isso, foram desenvolvidas atividades online. Realizou-
se o trabalho “Infecção por Coronavírus (COVID-19) durante a gravidez: revisão de 
literatura” e uma coleta de dados a respeito dos óbitos fetais na região Centro-Sul do país. 
Com a pesquisa de temas importantes para o desenvolvimento infantil, foram 
desenvolvidos folders contendo informações para os pais e cuidadores como, por 
exemplo, obesidade infantil. Após o período da pandemia, serão disponibilizados tais 
materiais na instituição de apoio. 
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Figura 1 – Folder sobre obesidade infantil. 

 
 

179



 

 

Considerações Finais 
 
De modo geral, acredita-se que os objetivos do projeto foram alcançados. Ao início da 
ação, em 2019, algumas crianças não estavam tão participavas, porém com o decorrer do 
projeto, deram mais atenção a ação. Durante o ano, o número de crianças presentes se 
manteve semelhante. Infelizmente, em 2020, as ações presenciais não puderam ser 
desenvolvidas devido a pandemia. No entanto, atividades online foram realizadas, 
visando a continuidade do projeto. 
Enquanto atuação presencial, foi satisfatório perceber a contribuição da ação para a 
AMARBEM. Em relação as atividades online, houve um enriquecimento de conteúdos 
possíveis de serem aplicados nas ações por meio das pesquisas, além do 
desenvolvimento de folders informativos para os cuidadores. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Como forma de contato com a ação, o projeto deixa disponível os e-mails de seus 
integrantes: gifsnurse@yahoo.com.br, tiagocarvalhobq@gmail.com, 
carolrincolato@gmail.com, ariadnescampiolo@gmail.com e 
roberto.yamada@yahoo.com.br. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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TECENDO A CIDADANIA: GERAÇÃO DE RENDA FAMILIAR E COMBATE À 

EXCLUSÃO SOCIAL  
 

Yolanda Zancanella1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Sônia Maria dos Santos Marques 2, Andrea Cristina Carniel 3, Tatiane 

Cristiani 4 
 

Área Temática: (Direitos Humanos e Justiça) 
Linha de Extensão: (Desenvolvimento Humano) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Educação não-formal; Inclusão social; Pedagogo. 

 
Resumo 
O projeto de extensão Tecendo a Cidadania: Geração de renda familiar e combate à 
exclusão social, têm como objetivo geral promover cursos de formação para organização 
associativa de mulheres de assistidos, assistidas, e mulheres em situação de violência 
doméstica, que desenvolvem atividades artesanais, e, prestar assistência jurídica, 
psicológica, social e pedagógica, no que se refere aos direitos das mulheres. Iniciou suas 
atividades em setembro de 2017.  
 
Apresentação 

O projeto Tecendo a Cidadania: Geração de renda familiar e combate à exclusão 

social, têm como objetivo geral, promover cursos de formação para organização 

associativa de mulheres de assistidos, assistidas, e mulheres em situação de violência 

doméstica, que desenvolvem atividades artesanais, e, prestar assistência jurídica, 

psicológica, social e pedagógica, no que se refere aos direitos das mulheres. Iniciou suas 

atividades em setembro de 2017.  

Surgi como imperativo para atender as demandas comunidade, identificada através 

das necessidades básicas, das mulheres assistidas, nos Projetos de Extensão, Núcleo 

Maria da Penha -NUMAPE e Patronato Municipal de Francisco Beltrão-PR. Considerando 

os anseios dessas mulheres, compreendeu-se que a proposição de um curso de 

formação profissionalizante, destinado às mulheres, que sofreram e sofrem violência 

 
1 Doutor, Pedagogia, Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: yolandazanca@yahoo.com.br.  
2 Doutor, Pedagogia, Ciências Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: mrqs.sonia@gmail.com. 
3 Graduanda, Pedagogia, Ciências Humanas, Francisco Beltrão.  E-mail: carnielandrea@hotmail.com 
4 Graduanda, Pedagogia, Ciências Humanas, Francisco Beltrão.  E-mail: Tatiane_cristiani_@hotmail.com. 
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doméstica, apenadas, e esposas de assistidos, auxiliaria sobremaneira, nas suas 

subsistências e de seus familiares. 

 

Procedimentos Adotados 
Nesse contexto, o curso de costura e artesanato, se apresentou com uma 

alternativa viável para atender principalmente mulheres, de renda familiar baixa. Na 

organização do curso citado, as mulheres integrantes do projeto, aprenderão utilizar as 

máquinas interlace, overlook, costura reta e bordadeira, além de cursos de artesanato 

manual, para a confecção de jogos de toalhas, e de lençóis, personalizados para 

complemento da renda familiar. As máquinas mencionadas acima os materiais, para a 

produção e, móveis para a instalação do Ateliê, nas dependências da Universidade, foram 

adquiridos com recursos do Conselho da Comunidade de Francisco Beltrão – PR, em 

parceria com a Vara de Execuções Penais – VEP, através do Fundo do Patronato, 

gerenciado pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR. 

 O projeto tem ainda, como proposta em todo processo, a formação das mulheres 

para o exercício da cidadania, nesse sentido, o Núcleo Maria da Penha - NUMAPE e o 

Ateliê, oferecerão cursos sobre direitos humanos, selecionando temas, para alcançar 

esse objetivo tais como; Lei Maria da Penha, direitos civis, direitos sociais, gênero, 

identidade e arte, de tal forma, que as mulheres possam refletir sobre os processos de 

identidade, e, sobre sua experiência individual e coletiva. O projeto tem como princípio o 

alargamento da rede de proteção das mulheres, através de parcerias firmadas e outras a 

serem ampliadas. 

Resultados 
O Ateliê Tecendo a Cidadania, por suas características, traduz-se em um projeto 

social, que tem intencionalidade nas ações, crenças, propostas, e, diretrizes que explicam 

e organizam a práxis de um grupo, e, portanto, espaço de educação não- formal, visando 

o desenvolvimento dos indivíduos, concebendo que a aprendizagem, se dá por meio das 

práticas sociais, respeitando as diferenças existentes para a absorção e elaboração dos 

conteúdos implícitos, ou explícitos, nas relações que estabelece. 

O termo de espaço não-formal de educação tem sido empregado atualmente por 

pesquisadores em educação, professores de diversas áreas do conhecimento para 
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caracterizar lugares diferentes da escola onde é possível desenvolver atividades 

educativas. 

O conceito de educação não-formal, tem o seu surgimento relacionado ao campo 

pedagógico, concomitantemente a um conjunto de críticas, ao sistema formal de 

educação, em um momento que diferentes setores da sociedade, veem o universo 

escolar, e, a família, impossibilitados de conceber todos os pleitos sociais, que lhes são 

cabíveis, impostos ou ainda, desejados. Essas diferentes formas, de educação são 

conceituadas na literatura como: educação formal, não-formal e educação informal. 

Segundo Gohn (2010): a educação formal, pode ser caracterizada como aquela 

desenvolvida na escola com conteúdos determinados, a educação não-formal, é aquela 

que se aprende “mundo da vida” via os processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços, e, ações coletivas cotidianas, e, a educação informal, 

como aquela que, os indivíduos aprendem durante o seu processo de 

socialização gerada nas relações e relacionamentos intra e extrafamiliares (amigos, 

escola, religião, clube etc.) 

O termo educação – não formal, surgiu no final da década de sessenta, neste 

período despontam, vários estudos sobre a crise na educação, as críticas radicais a 

instituição escolar, a formulação de novos conceitos e seus paradigmas. Assim esta crise 

é sentida na escola, e, acaba por favorecer o campo teórico da educação-não formal 

(TRILLA, 2006). 

A prática da educação não-formal tem sido desenvolvida por projetos, e, parcerias 

com escolas, que surgiram dentro de Universidades, em diferentes estados do nosso 

país. Assim, é proposto ações, de aprimoramento na educação, por meio, da educação 

não-formal, com atividades diversificadas que levam os indivíduos a visitarem outros 

espaços, e, adquirirem novos conhecimentos. 

De acordo com Gohn (2009, p. 31), “As práticas da educação não-formal se 

desenvolvem usualmente extramuros escolares, nas organizações sociais, nos 

movimentos, nos programas de formação sobre os direitos humanos, cidadania, práticas 

identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais”. 

183



 

 

 De acordo com Libâneo (2002), podemos compreender que a educação não-

formal se refere às organizações políticas, profissionais, científicas, culturais, agências 

formativas para grupos sociais, educação cívica, entre outras com atividades de caráter 

intencional. Para Janela e Palhares,  

A escola toma um lugar significativo na educação e formação, principalmente, no 
âmbito da educação formal. Paralelamente surge a educação não formal que se 
focaliza na aprendizagem associada à satisfação de determinados objetivos e 
necessidades dos próprios estudantes. A emergência desta nova forma de 
produção de saber é referente às instituições, atividades, a meios e âmbitos 
educativos que não são intrinsecamente escolares. O próprio desenvolvimento da 
escola possibilitou a inclusão lenta de prática e atividades educativas, onde se 
misturam três tipos de educação: a educação formal, a educação não formal e a 
educação informal (2013, p. 19). 
 

Nesse contexto, compreendemos que a ação do Pedagogo no Ateliê: Tecendo a 

Cidadania, torna-se pertinente à medida que apresenta-se novas perspectivas, a prática 

pedagógica. Nesse sentido, desenvolvem e acompanham as mulheres participantes do 

projeto, em todas as etapas do processo de formação prática e teórica. 

O Ateliê Tecendo a Cidadania, por suas características, traduz-se em um projeto 

social, atento as necessidades advindas do contexto em que está inserido. Dessa forma, 

por consequência da pandemia que o país vive por conta, da Covid – 19, direcionou os 

seus esforços para auxiliar na prevenção entre outras, com a produção de máscaras 

distribuídas gratuitamente a várias entidades. Abaixo seguem as figuras de entregas 

realizadas. 

Imagem - 01 

                            

Entrega de máscaras as mulheres trabalhadoras no lixo reciclável de Francisco Beltrão - PR 
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Imagem -2 

                          
Produção de máscaras distribuídas à Associação dos Agentes Administrativos da Unioeste – campus de 

Francisco Beltrão – PR – ASSUB. 
 

Imagem -3 
 

                               
Produção de máscaras destinadas a comunidade externa 

 
 
Considerações Finais 
 

O projeto surgi da identificação de uma necessidade da comunidade. Dessa forma, 

acreditamos que depois da organização inicial, o processo de produção poderá trazer 

melhoria para a vida dessas mulheres e seus familiares.  

Avaliando os anseios das mulheres inseridas no projeto, compreendeu-se que a 

proposição de um curso de formação profissionalizante, auxiliaria sobremaneira, nas suas 

subsistências e de seus familiares. 

Por ora, as ações desenvolvidas já permitiram novas aprendizagens, e 

perspectivas, na geração de renda, e, na percepção sobre os seus direitos, e formas de 

reivindicar a sua cidadania. Buscamos ao final, de todos os encontros refletir sobre 

possibilidades para provocar mudanças em suas vidas. 
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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 que no contexto da pandemia ficou 

prejudicado o que não impede em futuro próximo ser retomado. 

Cabe as orientadoras e bolsista do curso de Pedagogia envolvidas na proposta 

desenvolver projetos, palestras, pesquisar sobre assuntos da realidade, que produzam 

mudanças no meio social, e, acadêmico e mais que isso, promover atividades que 

atendam às mulheres do projeto e oportunizem a mudança de atitude acarretando em 

novas possibilidades para vislumbrar condição de vida com dignidade.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
E-mail: projetotecendoacidadania@gmail.com ;carnielandrea@hotmail.com 
Instagram: tecendoacidadania 
Facebook: At Tecendo a Cidadania 
E-mail: atelcida@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
51524/2017 
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AÇÕES DA EQUIPE UNIOESTE NO PROJETO RONDON – OPERAÇÃO YAGUARU 

CONJUNTO A 
 

Adriane de Castro Martinez1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Claudine Dullius2, Fabiana Regina Veloso3,Júnior Luiz Ferreira da Cunha4, 
Brenda da Silva Alessi5, Camila Pereira Luiz6, Felipe Ferraz Fideles7, Nathalia Dal Moro8, 

Sarah Schmidt9, Suzana Botão Ayres Pereira10 

 
Área Temática:  57782/2019 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Extensão universitária; Projeto Rondon; Operação Yaguaru 
 

 
Resumo  
 
O projeto Rondon é uma ação de extensão universitária que visa desenvolver atividades 
que atendam a demanda das localidades selecionadas. Em 2020 o projeto desenvolveu a 
operação Yaguaru no mês de Janeiro, em cidades do Oeste do Paraná. Este trabalho tem 
por objetivo relatar algumas ações desenvolvidas pela equipe Unioeste conjunto A, no 
município de Jesuítas.  
 
Apresentação 
 

O Projeto Rondon é uma ação comunitária que ocorre a nível nacional, tendo como 
objetivo contribuir com o desenvolvimento local sustentável de comunidades carentes 

 
1 Docente, Doutora, odontologia, CCBS, campus Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br   
2 Acadêmica, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: claudine-sk@hotmail.com  
3 Docente, Doutora, CCSA, campus Toledo. E-mail: fabiana.veloso@unioeste.br  
4 Acadêmico, Filosofia, CCSA, campus Toledo.  E-mail: juniorlcunha@hotmail.com  

5 Acadêmica, Enfermagem, CELS, campus Foz do Iguaçu. E-mail: alessibrenda@gmail.com  
6 Acadêmica, Enfermagem, CCBS, campus Cascavel. E-mail: camilapereiraluiz@gmail.com 
7 Acadêmico, Enfermagem, CCBS, campus Cascavel. E-mail: felipe_fidelis1998@hotmail.com  
8 Acadêmica, Enfermagem, CELS, campus Foz do Iguaçu. E-mail: nathalia.dmoro@gmail.com  
9 Acadêmica, Direito, CCSA, campus Francisco Beltrão. E-mail: sarah_schmidt95@hotmail.com  
10 Acadêmica, Medicina, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: suzanabotaoap@gmail.com  
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através da extensão universitária, contribuindo com o desenvolvimento e aprimoramento 
da cidadania de estudantes universitários, contribuindo com o intercâmbio de conhecimento 
entre os estudantes e a comunidade (BRASIL, 2013). 

O projeto teve início na década de 60, iniciando-se no Rio de Janeiro, expandindo-
se para Amazônia e Mato Grosso, o projeto inicial era realizado em um período de 28 dias, 
sendo reestruturado no ano de 2003, e hoje ocorre sob coordenação do Ministério da 
Defesa em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração 
Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de Governo da Presidência da República 
(BRASIL, 2013). 

Pela primeira vez o oeste do Paraná recebeu o Projeto Rondon, tendo como centro 
regional a cidade de Cascavel, através da operação Yaguaru que ocorreu entre os dias 16 
de janeiro e 2 de fevereiro de 2020. A operação contemplou 12 cidades, sendo que em três 
delas: Braganey, Tupãssi e Jesuítas, a UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná) desempenhou diferentes atividades educativas. 

A operação contou com 232 rondonistas universitários, oriundos de 13 instituições 
de ensino superior (IES). Foi organizada em 3 conjuntos, divididos entre os eixos: saúde, 
educação, direitos humanos, justiça e cultura (conjunto A), comunicação, meio ambiente, 
tecnologia, produção e trabalho (conjunto B), e equipe de cobertura (conjunto C). 

A UNIOESTE participa do Projeto Rondon desde o ano de 2005, contribuindo 
ativamente para a seleção de universitários qualificados para a participação no maior 
projeto de extensão da universidade. Neste trabalho falaremos sobre as atividades 
desenvolvidas pela equipe do conjunto A - UNIOESTE. 

Neste trabalho, relatamos as atividades do conjunto A que foram desenvolvidas no 
município de Jesuítas, uma cidade com pouco mais de 9.000 habitantes e com um IDHM 
(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 0,705 de acordo com o censo do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 2010. 

 
  
Procedimentos Adotados 
 
 O processo de seleção realizado pela UNIOESTE, dentre os universitários 
interessados à participação do projeto ocorreu entre 20 de agosto a 22 de setembro de 
2019, através de um questionário e envio de proposta de trabalho individual, sendo 
selecionados 12 acadêmicos por conjunto, 8 titulares e 4 suplentes, divididos em conjunto 
A e conjunto B, totalizando 24 universitários. 
 Para aprovação no processo de seleção dos universitários, além do aceite da 
proposta de trabalho, tiveram que ser aprovados na entrevista presencial na cidade de 
Cascavel, ocorrendo a primeira integração entre os universitários. 
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 Após a seleção dos universitários, iniciou-se a preparação dos mesmos para o 
desenvolvimento do projeto, garantindo a integração da equipe, compartilhamento de 
conhecimentos, reconhecimento da cidade onde o projeto ocorreria, a fim de elaborar 
oficinas destinadas às necessidades do município. 
  O conjunto A foi coordenado por docentes do curso de odontologia e secretariado 
executivo e contou com 8 acadêmicos das áreas de filosofia, direito, enfermagem, medicina 
e nutrição. No município a atuação da equipe da Unioeste ocorreu em conjunto com a 
equipe da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Francisco Beltrão. 
 
Resultados 
 
 Durante as duas semanas de atuação dos alunos na cidade de Jesuítas, foram 
desenvolvidas diversas oficinas no município, impactando na vida de 853 pessoas. 
 Foram realizados passeios turísticos no município, proporcionando melhor 
conhecimento das localidades e apresentação dos rondonistas à população local (figura 1). 
 Algumas oficinas (Maquiagem, Forró e Yoga) foram repetidas devido à alta demanda 
de procura da população. Já a oficina de Empoderamento Feminino teve impacto imediato 
no município, dando início a um grupo de apoio às mulheres. Outra oficina de impacto 
imediato no município foi a de Plantas Medicinais, que possibilitou a criação de um grupo 
de troca de mudas.  
 Com o intuito de realizar a promoção da saúde no município, foi realizado um mutirão 
da saúde com todos os acadêmicos dos cursos de nutrição, enfermagem e medicina, 
realizando aferição da pressão arterial, glicemia, teste de visão e avaliação nutricional 
(figura 2).  
 Além das oficinas citadas acima, foi realizado um show de talentos (figura 3), 
disponibilizando um espaço para a apresentação dos talentos da cidade, juntamente com 
apresentação de dança, canto e teatro desenvolvidos pelos rondonistas com a população 
local.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Integrantes conjunto A - Jesuítas: UNIOESTE e UTFPR 
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       Figura 2: Mutirão da saúde 

 

 
           Figura 3: Show de talentos 

 

190



 

 

 
Considerações Finais  
 

A operação possibilitou troca de experiências entre os universitários e a população 
do município. Foi nítido o impacto das oficinas realizadas pela manutenção do contato da 
população com os rondonistas, que permitiu o compartilhamento de situações em que os 
conhecimentos adquiridos foram úteis. A exemplo do relato em que uma cidadã do 
município pôde se defender de uma agressão doméstica e tentativa de homicídio com os 
conhecimentos adquiridos na oficina de Defesa Pessoal ministrada. Além disso, algumas 
oficinas tiveram seu curso estendido por membros da própria comunidade, como a oficina 
da mulher, que permaneceu com atividades ativas após a finalização do Projeto Rondon. A 
formação do vínculo e o exercício da consciência comunitária por parte dos acadêmicos é 
de extrema importância para o seu desenvolvimento profissional. 
 
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 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
57782/2019 
 
Referências 
 
BRASIL, Ministério da Defesa. Projeto Rondon. Brasília, 2013. Disponível em:< 
https://projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/pagina/id/9752/area/C/module/default>. 
Acesso em: 11 de janeiro de 2021. 
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CONFERÊNCIAS DO NDR 

 
Cristiano Stamm1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Carlos Alberto Gonçalves Junior2, Carlos Alberto Piacenti3, Crislaine Colla4, 
Moacir Piffer5, Pery Francisco Assis Shikida6, Ricardo Rippel7. 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ciências Econômicas; Desenvolvimento Regional; Conferências. 
 
Resumo 
 
O Núcleo de Desenvolvimento Regional (NDR) da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE), Campus de Toledo, é integrado aos Programas de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA), Pós-graduação em Economia 
(PGE), Colegiado de Ciências Econômicas e está vinculado academicamente ao Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). O NDR agrega professores, pós-graduandos e 
alunos de graduação com o objetivo de produzir estudos e pesquisas sobre economia, 
desenvolvimento regional, logística, agronegócio, estudos populacionais e outras 
atividades ligadas ao desenvolvimento econômico. O NDR em conjunto com o PGDRA, 
PGE e o Curso de Graduação de Ciências Econômicas objetiva, com o presente evento 
de extensão, promover encontros semanais no Mini Auditório do PGDRA; o evento 
intitulado “Conferências do NDR', tem como finalidade discutir/apresentar os 
trabalhos/papers/dissertações e teses em andamento gerados por docentes e discentes 
desses programas tendo sido apresentadas 40 conferências ao longo de 2020 
contribuindo para um maior aperfeiçoamento e melhoramento das pesquisas realizadas 
na Unioeste/Campus de Toledo e totalizando uma média de público de 55 pessoas por 
evento. 
 
Apresentação 
 

Os eventos científicos assumem um papel de grande importância no processo da 
comunicação científica na medida em que a transmissão de ideias e fatos novos chega ao 
conhecimento da comunidade científica de maneira mais rápida que aquelas veiculadas 
pelos meios formais de comunicação. 

 
1 Doutor, Economia, PGE, PGDRA, CCSA, campus de Toledo. E-mail: stamm_br@yahoo.com.br 
2 Doutor, Economia, PGE, CCSA, campus de Toledo. E-mail: carlosalbertojr@hotmail.com 
3 Doutor, Economia, PGDRA, CCSA, campus de Toledo. E-mail: piacenti8@yahoo.com.br 
4 Doutora, Economia, PGDRA, CCSA, campus de Toledo. E-mail: collacris@yahoo.com.br 
5 Doutor, Economia, PGDRA, CCSA, campus de Toledo. E-mail: mopiffer@yahoo.com.br 
6 Doutor, Economia, PGE, PGDRA, CCSA, campus de Toledo. E-mail: peryshikida@hotmail.com 
7 Doutor, Economia, PGRDA, CCSA, campus de Toledo. E-mail: ricardorippel@yahoo.com.br 
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Kuh (1996, apud TACHIBANA; PAVANI; BARIANI, 2004, p.90) destaca que as 
atividades e experiências vivenciadas fora da sala de aula trazem inúmeros benefícios ao 
universitário, tais como, maior segurança, autoestima e valores altruísticos. 

Para Carmo e Padro (2005, p.131) a ciência é uma atividade social, e, portanto, 
precisa ser divulgada, debatida e refletida. A comunidade científica vista como produtora e 
disseminadora de novos conhecimentos científicos precisa estar constantemente em 
busca de informações atualizadas e, para isso, precisa fazer uso dos mais diversos 
canais de comunicação cientifica que permitam a identificação dos conhecimentos já 
existentes. Meadows (1999, p.39) classifica os canais de comunicação científica em dois 
tipos: formal e informal. 

Para o autor os canais formais de comunicação são aqueles que estabelecem uma 
existência duradoura e dependem basicamente da visão, destacando-se os livros e 
periódicos. Nos canais informais a comunicação é efêmera, pois se manifesta 
basicamente através da fala e sem registro oficial. “Os congressos e conferências são o 
protótipo da interação informal. A interação oral varia de uma conferência pronunciada 
diante de uma grande plateia até as conversas triviais durante a pausa para o cafezinho”. 

Tendo em vista a importância cientifica e social no desenvolvimento de eventos de 
natureza “informal”, a problemática da atividade está calcada na interação dos 
participantes, nas discussões realizadas, no surgimento de dúvidas e questionamentos os 
quais estão diretamente ligados a vida acadêmica. 

Assim, o objetivo deste projeto de extensão, o qual foi no ano de 2020 realizado 
sua 3º edição, é o de “debater e aperfeiçoar as pesquisas realiza pelos discentes e 
docentes dos programas PGDRA e PGE” da Unioeste do Campus de Toledo. 
Especificamente, o objetivo se trata de: apresentar pesquisas inéditas em 
desenvolvimento ou já finalizadas; estimular o intercâmbio entre discente e docentes dos 
programas e profissionais de áreas afins. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Como aspectos principais dos procedimentos adotados e/ou da metodologia podemos 
destacar que: 

Os encontros num primeiro momento ocorreram de forma quinzenalmente, mas 
conforme a demanda ao longo do ano passou a ser semanal. Esses encontros foram 
realizados no auditório do PGDRA na Unioeste Campus de Toledo, sempre as segunda-
feira no horário das 17 às 18 horas. A população beneficiada incluiu diretamente 
discentes da graduação em economia, do PGDRA e do PGE do campus de Toledo, mas 
os eventos foram divulgados em várias mídias sociais e abertos ao público em geral. 

1. Todo aluno é incentivado a apresentar sua pesquisa (pelo menos 1 vez ao ano); 
2. É dada a preferência aos alunos próximos da qualificação ou apresentações de 

artigos em congresso; 
3. As apresentações têm duração de no máximo 1 hora (incluindo as arguições da 

audiência que ocorrerão durante o período); 
4. Todos assinam uma lista de presença e é emitido um certificado de participação 

anual, conforme horas cumpridas, por demanda dos interessados. 
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Resultados 
 
 Todas as conferências do NDR realizadas no ano de 2020 foram tiveram a 
participação maciça da comunidade acadêmica e público externo. Como o ano de 2020 
foi atípico, tivemos apenas uma conferência no modo presencial no dia 0903/2020. 
Porém, ao longo do início da pandemia do COVID-19, vimos a necessidade de estimular 
ainda mais os discentes e comunidade em geral em manter seus interesses nos estudos 
científicos. 
 Levando em consideração as dificuldades encontradas e como alternativa, 
começamos a realizar as Conferências do NDR na forma virtual, pela plataforma do RNP, 
disponibilizada pela Unioeste e a primeira neste modo virtual foi realizada em 18/05/2020. 
 Observamos que neste modo virtual tivemos a participação de diversos discentes, 
docentes, egressos e público em geral e, com isso, a demanda por novas apresentações 
foram aumentando ao longo do ano passamos a ter dois encontros semanais, na 
segunda-feira e na quarta feira, sempre no mesmo horário das 19:30 as 20:30. Este 
horário foi flexibilizado em relação ao projeto, pois é dava tempo para todos chegarem em 
casa do trabalho e poder participar. 
 Ao todo foram realizados no ano de 2020, 40 (quarenta) Conferências do NDR, 
tendo como apresentadores, docentes, discentes e egressos da Unioeste, docentes de 
outras instituições como UNISC, UFMG, UFRN, UEPG, Polícia Militar do Paraná e 
ESALq/USP. 
 O evento começa com um convite antecipadamente realizado ao conferencista, 
após é desenvolvido um modelo de convite a ser divulgado nas mídias sociais, conforme 
Figura 1. Os convites foram criados com duas cores, sendo que o azul era para as 
conferências realizadas na segunda-feira e o verde para as conferências realizadas na 
quarta-feira. 
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Figura 1 – Modelo dos convites divulgados nas mídias sociais 

 
Todos os convites eram divulgados de forma digital nas plataformas do YouTube; 

Facebook; Instagram; Twitter; WhatsApp e por e-mail cadastrados nos programas de 
graduação e pós-graduação. 

As conferências contam com a participação de todos os ouvintes, os quais realizam 
perguntas e tiram suas dúvidas. Para os trabalhos não finalizados que são apresentados, 
por exemplo, dissertações e teses em andamento, as discussões são positivas para uma 
vez que a intervenções/críticas durante a apresentação auxiliam no crescimento e 
desenvolvimento do trabalho final. 

Neste modelo virtual das Conferências do NDR, elas foram gravadas e 
posteriormente publicadas no canal do NDR no YouTube como forma de oportunizar 
aqueles que por algum motivo não puderam assistir no momento ao vivo. A Figura 2 
mostra o print da tela do canal do YouTube com uma série de Conferências gravadas e já 
visualizadas por diferentes pessoas. Vale ressaltar que está página foi criada em 2020 e 
já conta com 355 inscritos no Canal. 
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Figura 2 – Página do Canal da Conferências do NDR no YouTube 

 
Em média durante as apresentações tivemos cerca de 55 pessoas assistindo cada 

uma das 40 Conferências realizadas de forma virtual e mais 1 realizada de forma 
presencial (antes da pandemia) o que totalizou um público total de 2.255 participantes de 
diversas localidades do país. Fato este que auxiliou na disseminação do conhecimento, 
do Núcleo de Desenvolvimento Regional, dos Programas de Pós-Graduação e da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mesmo num momento de restrições que 
passamos neste ano de 2020. 
 
Considerações Finais 
 
 Como considerações finais, vale destacar incialmente o ano atípico de 2020 devido 
a pandemia do COVID-19, para a realização de encontros presenciais. Tal fato nos 
mostrou a possibilidade de realizar o evento de forma ao vivo e on line (gravados) e 
posteriormente disponibilizado na rede de internet através do Canal do NDR no YouTube. 
Essa sequência de fatos, nos permitiu ficar em contato com nossos discentes e egressos 
além de divulgar nossa universidade aos mais variados canais de forma direta e gratuita. 
 Outro ponto positivo foram as participações durante as conferências, em que, 
tivemos uma média de 55 participantes por eventos ou ainda de outra forma cerca de 110 
participantes por semana, já que começamos a realizar 2 conferências por semana, 
devido à grande demanda por apresentações, levando em consideração as dificuldades 
encontradas pela pandemia analisamos esses resultados com bons olhos e pretendemos 
continuar a realizar as conferências neste ano de 2021. 
 Assim que for possível os encontros presenciais, pretendemos continuar gravando 
e disponibilizando as novas conferências no Canal do NDR no YouTube. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail do Coordenador Professor Dr. Cristiano Stamm: stamm_br@yahoo.com.br 
E-mail das conferências: conferencias.ndr@gmail.com 
Site do NDR: www.ndrunioeste.com.br 
Ou pelas redes sociais: 
Youtube: https://www.youtube.com/NDRunioeste 
Facebook: https://www.facebook.com/GepecUnioeste 
Instagram: https://www.instagram.com/ndrunioeste/?hl=pt-br 
Twitter: https://twitter.com/NdrNucleo 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 56437/2019 
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 LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS TÓXICAS A PRODUÇÃO 

PECÚARIA NO OESTE DO PARANÁ 
 

Patricia Barcellos Costa 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Gabriela Mariana Santana², Marinelva Curti3, Gabriele Luiza Freitag 

Tischer4 
 

Área Temática: Meio ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento regional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: intoxicação; produção animal; zootecnia 

 
Resumo 
 
O estudo da toxidade de plantas de interesse pecuário tem se destacado pela necessidade 
de conhecê-las e difundi-las ao público, pois a intoxicação tem grande influência sobre 
fatores econômicos, como por exemplo a diminuição da produção, aumento no número de 
mortes e incremento nos custos com medidas profiláticas e de controle. O presente estudo 
teve como objetivo pesquisar as principais plantas tóxicas potencialmente causadoras de 
enfermidades na pecuária na região Oeste do Paraná. 
 
Apresentação 
O interesse pelo estudo das toxidades das plantas vem se intensificando no Brasil, que 
atualmente se caracteriza como um dos maiores produtores de produtos de origem animal, 
como por exemplo a carne bovina. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), entre os meses de janeiro e maio de 2017 foram abatidos 
8.583.436 bovinos em todo o país. Em 2019 foram previstos pelo Rabobank a exportação 
de 2,4 milhões de toneladas de carne bovina em 2020. Os números expressivos 
demonstram a importância em caracterizar as plantas que compõe as pastagens em 
sistemas de produção animal a campo ou semi confinamento a pasto. 
Atualmente, no Brasil, são conhecidas aproximadamente 130 plantas que possuem um 
grande potencial tóxico e de interesse pecuário (Sant’Ana et al., 2014.; Tokarnia et 
al.,2000.), porém, apesar da grande quantidade de estudos desenvolvidos sobre o tema e 
a ampla literatura sobre as plantas tóxicas no país, ainda há carência de informações 
relativas à frequência de intoxicação causada por plantas em algumas regiões do país 
(Souza et al., 2014). O Paraná segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e do 

 
1 Médica Verinária Dra em Zootecnia, Zootecnia, CCA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
patricia.costa@unioeste.br.  
2 Graduanda em Zootecnia, Zootecnia, CCA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
gabriela.santana@unioeste.br. 
3 Bióloga Dra em Agronomia, Agronomia, CCA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
marinelva.curti@unioeste.br. 
4 Graduanda em Zootecnia, Zootecnia, CCA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
gabriele.tischer@unioeste.br. 
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Abastecimento, Departamento de Economia Rural em 2019 teve destaque nacionalmente 
em produção de suínos e bovinos. Assim, o trabalho foi realizado visando o reconhecimento 
de espécies vegetais potencialmente tóxicas a alimentação de bovinos, na região Oeste do 
Paraná, mediante a produção de um herbário físico para o auxílio da identificação de 
plantas tóxicas. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O trabalho foi realizado por acadêmicos e professores do curso de Zootecnia, pertence ao 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 
campus Marechal Candido Rondon. O foco da atividade realizada foi a montagem de um 
herbário físico e digital, com a finalidade de conservar e organizar plantas para fins 
científicos, visando assim facilitar o reconhecimento e identificação de plantas tóxicas, da 
região Oeste do Paraná. 
As atividades tiveram início no mês de agosto de 2019, sendo desenvolvidas pesquisas 
relacionadas a plantas tóxicas na pecuária e efeitos de sua ingestão em animais. Nos 
meses seguintes, de setembro a dezembro foi realizado recolhimento e  coleta de plantas 
tóxicas em municípios de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste 
e Nova Santa Rosa da região Oeste do estado, visando assim a montagem do herbário. 
Em fevereiro de 2020 foi dado início a produção do herbário físico, sendo a secagem 
realizada com a utilização de papel jornal em estufa na temperatura de 17 a 200C, no 
Laboratório de Botânica da Unioeste, campus Marechal Candido Rondon. 
Nos meses seguintes, foi dada a continuidade a montagem do herbário, pela colocação as 
plantas em cartolinas e desenvolvendo a legenda com o nome científico, família, local e 
data de coleta. Após, com a conclusão do herbário físico, no mês de abril de 2020, iniciou-
se o processo de digitalização (abril a maio). 
 
Resultados 
 
Foram levantadas dez plantas tóxicas com potencial para redução de produção pecuária 
na região Oeste do Paraná (Figura 1), sendo elas, Melia azedarach, Brachiaria brizantha, 
Lantana câmara, Hovenia dulcis, Sansevieria zeylanica. Exemplares destas plantas foram 
coletados, identificados e trabalhados para a produção do herbário físico, sendo 
posteriormente digitalizados. 
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Figura 1 – Plantas tóxicas coletadas na região Oeste do Paraná 
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Considerações Finais 
 
Em virtude da pandemia de COVID-19 não foi possível a produção de DVD com herbário 
digital. Em vista das pesquisas realizadas  o levantamento permitiu a identificação de 10 
espécies de plantas potencialmente toxicas na região Oeste do Paraná. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefones para contato: (45) 998345984 / (45) 999149188 
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PROJETO RONDON EM BRAGANEY: UMA LIÇÃO DE VIDA E DE CIDADANIA 
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Cinara Kottwitz Manzano Brenzan2(Professor Colaborador do Projeto Rondon) 
Participantes: Lauana Madsen Finatto3, Mariane Okamoto Ferreira4, Cintia Regina 

Festinalli5, Maiára Ziliotto6, Taís Regina Kohler7, Andressa Zeferino De Souza8, Amanda 
Karoline Santos Magalhães9.    

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Desenvolvimento regional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Projeto Rondon; Braganey; Operação Yaguaru. 

 
Resumo 
O projeto Rondon visa integração social de acadêmicos universitários no desenvolvimento 
local sustentável e lições de cidadania. A Operação Yaguaru, no ano de 2020, teve como 
proposta a atuação extensionista nos municípios do Estado do Paraná. Foi avaliado a 
contribuição do projeto em Braganey com a participação de moradores e dos alunos 
rondonistas, diante disso, foi apresentado a contribuição na vida de cada participante e a 
disseminação do conhecimento.  
 
Apresentação 
O objetivo da extensão Universitária é a interação da Universidade com a comunidade que 
está localizada, através de ações culturais, educativas, científicas e políticas, que 
promovem o avanço da sociedade no aspecto humano, ético, econômico, cultural e social. 
Segundo a FORPROEX (2012) o conceito da extensão universitária está baseado na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na vivência acadêmica.  
O Projeto Rondon é um projeto de extensão que abrange tais conceitos, ao promover, em 
parceria com Governos Estaduais e Municipais, empresas socialmente responsáveis e 
Instituições de Ensino Superior (IES) ações que contribuam com a qualidade de vida de 
comunidades pouco assistidas por ações sociais.  
A operação Yaguaru foi o conjunto de atividades extensionistas desenvolvidas pelo Projeto 
Rondon entre os dias 16 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020 em alguns municípios do oeste 
paranaense, dentre estes o de Braganey; teve a participação das IES: Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 
1 Mestre, Administração, CCSA, Marechal Cândido Rondon. e-mail: wanderson.gresele@hotmail.com  
2 Mestre, Administração, CCSA, Marechal Cândido Rondon. e-mail: cinara.brenzan@unioeste.br  
3 Graduanda, Enfermagem, CCS, Cascavel. e-mail: lau.mf1995@gmail.com  
4 Graduanda, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. e-mail: marianeof.md@gmail.com  
5 Graduanda, Fisioterapia, CCS, Cascavel. e-mail: festinallicintia@gmail.com  
6 Graduada, Nutrição, CCS, Francisco Beltrão. e-mail: maiaraziliotto@hotmail.com  
7 Graduada, Eng. Agronômica, CCA, Marechal Cândido Rondon. e-mail: tais.kohler@hotmail.com  
8 Graduanda, Engenharia Civil, CCET, Cascavel. e-mail: andressa133_@hotmail.com  
9 Graduanda, Administração, CCSA, Marechal Cândido Rondon. e-mail: mandamaag1@gmail.com  
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(Unioeste). A Unioeste, foi representada por um grupo de 09 pessoas, dos quais 2 eram os 
professores responsáveis pelo grupo. 

 
Procedimentos adotados  
A Operação Yaguaru teve sua abertura realizada no dia 17 de janeiro de 2020, na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel, cidade escolhida 
como Centro Regional, e contemplou atividades nas áreas de cultura, direitos humanos e 
justiça, educação, saúde, meio ambiente, comunicação, trabalho, tecnologia e produção. A 
Operação recebeu 232 rondonistas voluntários e contou ainda com o apoio da Associação 
dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) e da Companhia de Comando da 15ª Brigada 
de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro, além de instituições de ensino superior 
(IES) públicas e privadas. 
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) estava representada por três 
equipes. Este estudo se refere a uma equipe do Conjunto B, e foi destinada ao município 
de Braganey. O Conjunto B fica responsável pelos temas: tecnologia e produção, 
comunicação, meio ambiente e trabalho. A equipe foi composta por 9 rondonistas, sendo 7 
acadêmicos e 2 docentes. 
Os acadêmicos envolvidos faziam parte de 03 dos 05 Câmpus da Unioeste, sendo 02 de 
Marechal Cândido Rondon, dos cursos de Administração e Agronomia; 03 de Cascavel, 
dos cursos de Enfermagem, Engenharia Civil e Fisioterapia; e 02 de Francisco Beltrão, dos 
cursos de Medicina e Nutrição. Por se tratar de um grupo multidisciplinar, com 
conhecimentos em diversas áreas, houve um importante dinamismo, que ocorreu desde a 
primeira reunião de formação até o fim da Operação. 
A partir da primeira formação, ao serem repassadas as informações, cada membro do 
grupo visualizou com o que poderia contribuir e por espontânea vontade foram divididas as 
tarefas, as quais cada um deu o melhor de si para organizar. Também durante todo 
andamento da Operação, logo ao chegar no município, o grupo se envolveu com as tarefas 
de organização do alojamento, relacionadas a limpeza e alimentação e em continuidade, 
se apoiando em todos os momentos com a realização das atividades com a comunidade. 
Uma relação como a manifestada pelos acadêmicos durante esse período, claramente 
demonstra um perfil de grupo unido, com interesses mútuos e cheio de força e energia, com 
o objetivo de oferecer o melhor que a comunidade poderia receber, cumprindo assim a 
missão de disseminar alegria, conhecimento e esperança. 
As atividades ofertadas durante a Operação Yaguaru em Braganey envolveram: oficinas, 
palestras, atividades culturais e recreativas. Cada atividade proposta possuía uma temática 
específica, voltada a determinada parte da população, podendo destacar: agentes 
multiplicadores, lideranças comunitárias, servidores municipais, servidores públicos, 
jovens, mulheres, entre outros.  
As oficinas foram projetadas através de um embasamento científico, com a utilização de 
cartilhas. Cada oficina continha em seu planejamento: título, acadêmico responsável, 
envolvidos, justificativa, objetivos, metodologia, fundamentos teóricos, resultados 
esperados e referências. Cada acadêmico encontrava-se livre quanto a forma mais 
adequada de dinâmica ou exposição do conteúdo administrado. Os temas abordados 
envolveram assuntos pertinentes à comunidade, como exemplo a crescente epidemia de 
dengue no município. 
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As atividades culturais e recreativas envolveram o contato direto com a comunidade, 
durante a realização de cinemas organizados em salões comunitários ou na praça principal 
de Braganey, com o convite para que a população interagisse. Também foram realizadas 
atividades de pintura, teatro, artesanato ao ar livre e leitura de histórias. 
Os rondonistas também promoveram a primeira caminhada ao ar livre no Lago Municipal 
de Braganey, com a mobilização de vários habitantes em um domingo pela manhã, com 
atividades dinâmicas e alongamentos.  
Uma competição de culinária também foi uma atividade recreativa realizada com a 
população feminina da cidade, assim como a visita à pastoral religiosa da igreja Santuário 
Arquidiocesano Nossa Senhora da Salette em que alguns rondonistas foram convidados 
para conhecer a prática medicinal de ervas realizada pelas irmãs do município, muito 
popular entre os habitantes.  
 
Resultados  
Ao analisar os resultados, nenhuma maneira pode ser mais fiel a experiência de vivenciar 
o projeto Rondon do que o relato de alguns dos moradores do município de Braganey que 
participaram do projeto, essa síntese está apresentada à seguir:  
 
Quadro 1 – Síntese da Trajetória do Projeto Rondon na visão dos munícipes  

Entrevistado 1: Foi uma alegria receber uma edição desse projeto de tão relevante contribuição para o 
país. O projeto ofereceu capacitação para todos os públicos, com oficinas para diversos segmentos da 
saúde, educação, comunicação, cultura, entre outros, trabalhando com as comunidades, funcionários 
públicos e privados. Eu participei de algumas oficinas, foi de muita relevância para mim, e despertou a 
vontade de buscar mais, ter mais conhecimento. Tanto foi que depois do projeto resolvi me matricular em 
uma faculdade e cursar um curso. Tenho certeza que aprendemos muito com o projeto Rondon e também 
que os rondonistas aprenderam muito conosco. Gratidão a todos do projeto Rondon. 
Entrevistado 2: Em nossa comunidade fomos contemplados com uma palestra e oficina sobre repelentes 
de insetos e manejos orgânicos em jardim e hortaliças, na qual teve a maioria da presença feminina, quase 
todas donas de casa, agricultoras, que vieram com bastante questionamentos e dúvidas de alguns 
problemas que se encontram nas plantações para o consumo próprio e da família. O espaço de tempo até 
ficou curto pelas discussões que foram trocadas e atualmente entre as participantes ainda trocam 
informações dos temas que foram discutidos naquele momento e esperam o retorno do projeto, pois 
alcançou grande satisfação. Tivemos também outra oficina na cozinha sobre a utilização da biomassa de 
banana verde, onde aprendeu-se a lavagem correta das mãos e a realização de receitas com a biomassa 
da banana verde. Algumas mulheres já tinham ouvido dizer que a biomassa da banana verde, que rendia 
pratos deliciosos, mas quando realizaram na prática e degustaram. O projeto Rondon ficou com a 
lembrança do gostinho do Strogonoff de frango com banana verde... foi ótimo. No quesito ambiental e 
social, na comunidade existia uma família que passava por uma escassez muito forte de água, pois a água 
que os abastece não chega até na propriedade. A propriedade possui uma mina de água, mas estava fraca, 
então o projeto Rondon junto com a secretaria de agricultura e Emater realizou a recuperação da mesma. 
Funcionou e foi um sucesso! Não vemos a hora que o projeto retorne a Braganey, pois só somou forças e 
criatividade aos desafios do dia a dia. 
Entrevistado 3: Eu pude participar de algumas oficinas com o projeto Rondon em Braganey e nem sei por 
onde começar para agradecer. Tanto em relação às oficinas quanto dos Rondonistas, que são muito gente 
boa. Foi maravilhoso tê-los aqui em Braganey. Eu não tenho muitos dons manuais, mas participei da oficina 
de artesanato e aprendi bastante, assim como de outras oficinas, como da mulher empreendedora e da 
oficina no barracão de reciclagem, que sou a responsável pela liderança. Foi incrível como os Rondonistas 
se dispuseram a ajudar e mostraram-se dispostos a nos proporcionar uma melhor forma de organização, 
assim como nos ouviram e nos incentivaram no trabalho exercido. A experiência me motivou bastante, foi 
uma forma de valorização do nosso trabalho, de querer o bem estar aos associados e uma melhor situação 
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financeira. Foi muito gratificante tê-los aqui, sem contar que continuam guardados em nosso coração, tanto 
para mim quanto para toda a minha família, a minha mãe... Deixou boas lembranças em todos que 
conseguiram participar das atividades com os rondonistas. E aprendi muito. Só posso agradecer por eles 
terem vindo e por Braganey poder tê-los aqui, se um dia eles puderem vir de novo, que escolham Braganey 
novamente. 
Entrevistado 4: O projeto Rondon por intermédio da operação Yaguaru que esteve em Braganey no 
período de 19 de Janeiro a 02 de Fevereiro, fizeram várias oficinas e dentre elas a de turismo. Cada oficina 
ministrada estava voltada ao desenvolvimento da comunidade seja jovens, adultos, idosos ou crianças. 
Essas oficinas despertaram a vontade de ser um cidadão melhor.  Após as oficinas tivemos pessoas que 
voltaram a estudar, pessoas que se destacaram na política e até foram eleitas. A comunidade cresceu com 
a presença dessas pessoas, e está estruturando o projeto de turismo pois temos um potencial muito grande 
para ser explorado. Tudo isso incentivado pela equipe. 
Entrevistado 5: Olha o que eu posso dizer. Que o Projeto foi maravilhoso, e nos ajudou a nos desenvolver 
em vários aspectos, tanto nos cursos ministrados, nas atividades com as crianças e com o pessoal da 
terceira idade, as atividades físicas, os experimentos e enfim, a convivência com todos vocês rondonistas 
foi maravilhosa. Foram dias de muito aprendizado, vocês trouxeram uma energia gostosa, contagiante, 
positiva, alto astral muito bom, futuros profissionais maravilhosos. Posso dizer que fizeram a diferença no 
nosso município e serão sempre bem vindos novamente. Um projeto espetacular. A contribuição? O 
aprendizado, as atividades que todo mundo participava, melhorou a forma de convivência entre as pessoas. 
Eu vi que os dias que vocês ficaram aqui foram dias de alegria, que além dos ensinamentos vocês deixam 
dias muito gostosos mesmo. E espero que algum dia vocês voltem para desenvolver esse projeto 
novamente aqui conosco. 
Entrevistado 6: Participei das oficinas de aproveitamento integral de alimentos, finanças pessoais e 
empreendedorismo jovem. Acho que cada um dos cursos são aprendizados, que foram muito importantes 
pois consegui colocar em prática e me incentivaram a buscar mais conhecimento. Para a vida, o que nós 
aprendemos no Projeto Rondon está sendo muito útil, mas em especial as pessoas que conheci, cada uma 
delas me ensinou algo e sem dúvidas levarei para sempre. 
Entrevistado 7: A respeito das oficinas que vocês, Rondonistas, fizeram aqui em Braganey foi ótimo. 
Todas as oficinas nós gostamos muito. Eu, principalmente, desde a oficina que falava sobre ervas 
medicinais, quando vocês mostravam a gente sempre aprendia mais alguma coisa, isso foi bem importante, 
sobretudo a oficina desenvolvendo os exercícios físicos, o pessoal tomou mais gosto por isso, porque foi 
feito movimentos e desenvolvendo as expressões corporais. Sobre as oficinas de conservação das minas, 
dos pontos turísticos de Braganey, muitos de nós não dávamos o devido valor e hoje, o pessoal todo 
valorizando e querendo ajudar, estão mostrando que pode ficar cada vez melhor, proporcionando algumas 
ideias para os representantes. Foi muito bom, a gente sente saudades pois gostaria que tivesse de novo. 
Em Braganey, um dos projetos mais legais que teve até hoje foi esse e a gente ficou muito bem realizado 
com os encontros com vocês, eu não pude participar de todas as oficinas, mas as que eu fui, as crianças, 
idosos, juventudes, todos gostaram muito. Foi muito bom, parabéns pra vocês, obrigada! 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Relacionando-se aos alunos, muitas foram as contribuições para a formação acadêmica, 
essa síntese relatada pelos rondonistas estão apresentadas no quadro a seguir:  
Quadro 2 – Síntese da Trajetória do Projeto Rondon na visão dos rondonistas 

Rondonista 1: Seria possível citar inúmeros benefícios sobre a experiência em participar do Projeto 
Rondon, entretanto destacarei duas que foram marcantes. O projeto oferece a possibilidade da troca do 
conhecimento, como acadêmico você constrói uma oficina com objetivos específicos baseados no 
conhecimento científico que você adquiriu durante a tua formação e cria um raciocínio de que você será o 
“detentor” da informação, no momento de executar a oficina na prática, ocorre a transformação para uma 
via dupla, onde você oferece o conhecimento científico de acordo com a realidade daquela comunidade, e 
em troca, eles te proporcionam uma realidade que você nunca vivenciou. Ou seja, o projeto ultrapassa as 
paredes das salas de aula e os muros que delimitam a Universidade, leva o acadêmico até a realidade de 
quem talvez nunca tenha entrado em uma Instituição de ensino. E o outro ponto que precisa ser citado, é 
o voluntariado, se colocar á disposição para melhorar a qualidade de vida de uma comunidade, 
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desenvolvemos a empatia, pensar no outro sem nem conhece-lo, imaginar a sua realidade e suas 
condições de vida para oferecer uma oportunidade de melhorar, e ainda assim corremos o risco do “outro” 
não estar disponível para esse aprendizado, está tudo bem. Porque pela empatia você irá lembrar, que 
talvez naquela comunidade, com determinadas condições de vida e trabalho, aquele indivíduo não está 
pronto para receber a informação. Finalizo a minha experiência com a frase do Juan Manoel Medina “A 
Universidade não pode ser uma máquina de formação de profissionais, precisam ser seres humanos 
comprometidos com a sociedade.” 
Rondonista 2: Participar do Projeto de extensão mais abrangente e genuinamente brasileiro trouxe muitos 
benefícios na minha formação acadêmica, mas sobretudo pessoal. Foram horas de reuniões, pesquisas, 
estudos, planejamento, ensaios e preparações para a atuação nas oficinas em Braganey-PR, além de 
ministrar as oficinas. O saldo disso foram ganhos no relacionamento interpessoal com as colegas, 
treinamento em oratória, desenvolvimento de aptidões em áreas distantes da minha atuação; mas esses 
ganhos não superam os ganhos pessoais. Foi uma oportunidade única, na qual pudemos desenvolver a 
empatia, o altruísmo, a alteridade, a solidariedade, a gentileza diária, aprender criar um ambiente amistoso 
e vivenciar que podemos fazer do mundo um lugar melhor com gestos simples, isso tudo ajudando outras 
pessoas a conhecer uma perspectiva nova do mundo. O Projeto Rondon me fez acreditar que o ensino 
superior deveria contemplar a extensão com prioridade, porque são a priori pessoas, que se tornarão 
profissionais. 
Rondonista 3: O Projeto Rondon proporciona ao acadêmico a experiência de colocar os conhecimentos 
da graduação em prática dentro de uma comunidade de forma humanizada e exercendo a cidadania. Cada 
dia da operação é cercado de desafios, levando o acadêmico a buscar a melhor forma de atender as 
demandas da comunidade dentro dos recursos disponíveis e a bagagem de conhecimento adquiridos até 
aquele momento. A oportunidade de assessorar as áreas e seus problemas, dificuldades, sugerir 
alterações e melhorias gera resultados para a comunidade e um grande impacto na experiência acadêmica 
e preparação para o futuro deste acadêmico. A extensão ao longo da graduação é fundamental para a 
formação de um profissional capacitado, humano e ciente das necessidades da comunidade em que atua. 
Rondonista 4: A experiência de participar do Projeto Rondon é única e inigualável a qualquer outra 
proporcionada pela Universidade. Quando somos selecionados para participar deste projeto, temos em 
mente a ideia de ir ao município levar o nosso conhecimento e proporcionar a população o acesso a 
informação. Entretanto, nessa troca acabamos recebendo muito mais conhecimentos e sabedorias do que 
doamos. Ser Rondonista nos ensina muito mais do que qualquer outra experiência seria capaz. Nos ensina 
a trabalhar em grupo e a lidar com as diferenças, a enxergar as necessidades da população e as diferentes 
realidades existentes dentro de um mesmo município, e nos ensina também a ser pessoas melhores, mais 
humanas, empáticas e solidárias. A frase “Fazer o bem faz bem” ganha vida durante essa experiência, o 
sentimento de plantar uma semente de esperança no coração de quem tanto precisa e saber que essa 
semente poderá gerar belos frutos, realmente não tem preço. 
Rondonista 5: Tornar-me um Rondonista foi uma experiência única e inesquecível. Particularmente como 
acadêmica sempre quis aprofundar meus conhecimentos em diferentes áreas e aproveitar ao máximo as 
oportunidades que a universidade conseguia oferecer, como muitos colegas. Por isso, quando somos 
aceitos, ficamos extremamente empolgados. Mas tanto as oficinas realizadas antes da ida no município, 
quanto às trocas realizadas no município de Braganey com a população, proporcionaram uma nova visão 
sobre o mundo e as diferentes realidades que cada brasileiro experimenta. Ser Rondonista nos motiva a 
abranger o leque de ações voltadas à empatia em nosso cotidiano. Porque muitas vezes nos centramos 
em nós mesmos e esquecemos como o próximo precisa de uma mão amiga ou apenas de alguém para 
escutá-lo. O mesmo vale para as trocas realizadas dentro de nosso acampamento, ao lidarmos com 
diferentes acadêmicos de diferentes cursos. Percebemos como um novo olhar do mesmo cenário pode 
modificar toda uma perspectiva e nos tornar mais receptivos a opiniões diferentes. 
Rondonista 6: Doar meus dias para o Projeto Rondon foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu 
posso dizer que existe outra Andressa após o período que passamos em Braganey e comunidades 
vizinhas. Um dos grandes benefícios que o Rondon nos traz é a capacidade de refinar nossas habilidades. 
Durante o projeto podemos exercitar nossos pontos fortes, aplicando conceitos que aprendemos em sala 
de aula em nossas oficinas, além de termos a grande oportunidade de ganhar novas habilidades e 
conhecimentos, pois temos contato direto com pessoas de diversas áreas e aprendemos sobre assuntos 
que talvez nunca tivéssemos a chance de aprender. O desenvolvimento pessoal que o Rondon nos traz é 
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gigante e extremamente enriquecedor. Praticamos a empatia, melhoramos a capacidade de escutar e 
entender as dores dos outros e nos colocarmos no lugar delas. Era impossível não me emocionar quando 
via o brilho nos olhos e a expressão de gratidão das pessoas que nos encontravam, seja nas oficinas ou 
até mesmo na rua. Na verdade, talvez elas nem imaginam, mas cada momento que eu passava com elas, 
uma marca em mim era deixada, uma lição que eu levaria pro resto da vida era aprendida. A realidade é 
dura e as vezes nossas emoções não estão preparadas para lidar com isso, mas nos doar nos faz mais 
forte e o Rondon transformou minha vida. 
Rondonista 7: O Projeto Rondon me proporcionou conhecer mais das pessoas e mais de mim, trazendo 
consigo inúmeras descobertas. Através da operação pude desenvolver ainda mais a solidariedade, empatia 
e doação, despertei também o desejo de me tornar uma profissional da educação. Não foi fácil, foram 
diversas horas dedicadas para os estudos e a organização das oficinas para que tudo fosse um sucesso, 
mas o mais gratificante é sem dúvidas ver o sorriso no rosto e o agradecimento de cada cidadão que 
participou. Foi a minha primeira oportunidade de participar do projeto, mas com certeza, eu gostaria de 
participar novamente. Hoje posso definir que o Projeto Rondon é muito mais que vestir a camisa amarela 
e entrar em uma operação, nós, Rondonistas, vestimos uma farda e fomos para uma cidade com realidade 
diferente do que estamos acostumados, saímos da nossa zona de conforto para ajudar o próximo. É parar 
depois de cada oficina e sentir que o desafio foi cumprido, e claro, ter vontade de fazer mais e melhor em 
cada novo desafio. Com certeza, o Projeto Rondon cumpriu seu papel de trazer uma verdadeira lição de 
vida e cidadania. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 
Considerações Finais 
A presença da Universidade, através de seus acadêmicos e seu conhecimento colocado 
em prática, junto às oficinas, palestras e atividades culturais e recreativas demonstram uma 
participação e disseminação do conhecimento junto às comunidades, assim como 
apresentadas pelos entrevistados moradores do município de Braganey, um ano após o 
Projeto Rondon estar nesta cidade. 
Todavia a experiência apresentada pelos rondonistas nas entrevistas como relacionamento 
interpessoal, desafios, reuniões, pesquisas, planejamento, ensaios, trocas, disponibilizam 
mais habilidades e a oportunidade de aplicar a teoria na prática presente nas palestras e 
oficinas, além dos relatos que os rondonistas se tornam pessoas melhores, mais humanas, 
empáticas e solidárias, destacada pela frase “Fazer o bem faz bem”. 
A presença do Projeto Rondon deixa marcas para toda a vida e em todos os envolvidos, 
podendo assim essa experiência contribuir como incentivo para outros acadêmicos e a 
participação em outras cidades do país. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Site: https://www.unioeste.br/portal/projeto-rondon-ministerio-da-defesa  
Telefone para contato: (45) 3220-5707 
E-mail: projeto.rondon@unioeste.br 
Número da Correspondência Registrada (CR): 57782/2019 
 
Referências 
FORPROEX, Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras-
Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus - AM. Maio, 2012.  
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PROJETO RONDON NO MUNICÍPIO DE TUPÃSSI: OPERAÇÃO YAGUARU 

 
Marcos Freitas de Moraes (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Amanda Caroline Schallenberger Schaurich1, Ana Caroline Carvalho2, Ana 
Karine Braggio3, Emanuele Kelli Samaia Silva4, Fabio Gabriel Semençato5, Larissa 

Nicolau Lopes6, Luana Priscilla Oliveria de Jesus7, Nilceu Jacob Deitos8, Samia Hussein 
Barakat9, Terezinha do Rosário Cardoso10. 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Extensão Universitária; Projeto Rondon; Operação Yaguaru. 

 
Resumo 
Esse resumo expandido tem como objetivo descrever as atividades da Equipe do Conjunto 
A, que engloba ações referentes a cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná que atuou no município de Tupãssi - PR durante 
a Operação Yaguaru, que ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2020. 
 
Apresentação 

O Projeto Rondon, assim como inúmeros projetos de extensão, mostrou-se de 
extrema relevância para o desenvolvimento de ações conjuntas que trouxeram benefícios 
à população assistida. Além disso, a grandiosidade do projeto também beneficia quem o 
faz, visto que essa experiência permite, além de tudo, o desenvolvimento pessoal, social e 
acadêmico dos rondonistas a partir das vivências ali possibilitadas. O Projeto tem por 
objetivo promover uma troca de conhecimentos e valores, estimular uma identidade de 
Nação e transformar, para melhor, todos que são impactados por ele.   

No âmbito de sua relevância nacional, o Projeto Rondon trabalha desenvolvendo a 

responsabilidade social e também coletiva a partir de ações nas mais diversas áreas. Diante 

disso visando contemplar diversas áreas de atuação, promovendo ações mais eficazes e 

multidisciplinares, o programa divide-se em 3 (três) conjuntos: A, composto por estudantes 

na área de: Saúde, Educação, Direitos Humanos e Justiça e Cultura.  
1 

 
1 Acadêmica, Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. E-mail: monamanda@hotmail.com 
2 Acadêmica, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: carollinecarv@gmail.com  
3 Doutora em Educação, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: ana.braggio@unioeste.br  
4 Acadêmica, Nutrição, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: emanuelesilva64@gmail.com  
5 Acadêmico, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: fabiogabrielsemencato@gmail.com 
6 Acadêmica, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: lari.nicolau@hotmail.com 
7 Acadêmica, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: lupri09@gmail.com 
8 Doutor em História, Filosofia, CCHS, Toledo. E-mail: nilceu.deitos@unioeste.br 
9 Acadêmica, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: samiabarakat96@gmail.com  
10 Acadêmica, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: Terezinha.cardoso@unioeste.br 
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Conjunto B que abrange os alunos de: Trabalho, Meio Ambiente, Tecnologia e 

Produção e o conjunto C, que atua na para auxiliar na qualidade de vida das comunidades 

participantes, sendo de suma importância para o fortalecimento dessas ações e das 

políticas públicas vigentes. 

No ano de 2019 a região oeste do Paraná foi contemplada para realização deste 

projeto. Dentre as 20 cidades selecionadas o presente grupo responsabilizou-se a 

promover ações no município de Tupãssi-PR. Para ação foram destinadas duas equipes, a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) ficou responsável por ações que 

compõe o conjunto A e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) por 

intervenções do conjunto B. Cada grupo composto por 8 acadêmicos e 2 docentes. 

Tupãssi possui três distritos, sendo estes Palmitolândia, Jotaesse e Brasiliana. Tem 
sua origem entre as décadas de 1940 e 1950, com a chegada de colonizadores de várias 
regiões do país atraídos pelas terras da região que constitui o município. A População 
estimada é de 8.128 habitantes. Seu território é de 310,909 km² e sua densidade 
demográfica é de 25,72 hab/km². 20,2 % da população possui esgotamento sanitário 
adequado. O município conta com 2.689 residências, 2.139 urbanas e 550 rurais. 

Na educação, o município conta com 5 escolas de educação infantil com 366 

matrículas, 7 escolas do ensino fundamental com 986 matrículas e 2 escolas de ensino 

médio com 260 matrículas. A rede de ensino conta com 37 professores para a educação 

infantil, 78 professores do ensino fundamental e 31 professores do ensino médio. Seu IDEB 

ensino fundamental nos anos iniciais é de 7,5 e nos anos finais é de 5,3 e do ensino médio 

é de 3,8 pontos. A taxa de escolarização entre a população de 6 e 14 anos é de 98,5%. 

Na saúde, o município conta com 16 estabelecimentos, 6 de administração pública. 

Possui 23 leitos hospitalares, sendo todos do SUS. Há registro de 1 notificações de dengue 

no ano de 2012. A taxa de mortalidade infantil média é de 12,35 e de internações devido a 

diarreias é de 14,3, ambos dados para cada 1.000 habitantes.  

Na economia, o valor adicionado bruto a preços básicos era de 297.320, sendo na 

agropecuária é de 117.752, na indústria de 17.286, nos serviços 122.643 e na 

administração pública de 39.639. Na agricultura destaca-se as lavouras de feijão, milho e 

soja e na pecuária o rebanho de bovinos, suínos, gado leiteiro e galináceos. O índice de 

pobreza no município é de 19,35% e seu IDH é de 0,730. A proporção de pessoas ocupadas 

com 18 anos ou mais era de 70,8%. 

Durante os dezessete dias de inserção do projeto, foram realizadas intervenções e 

oficinas levando informações, auxiliando em ações municipais e promovendo momentos de 

discussão e interação entre universitários e sociedade considerando-se as necessidades 

locais. 

 
Procedimentos Adotados 
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Diante do diagnóstico do município obtido em pesquisas qualitativas e quantitativas 

realizadas em dados de órgãos renomados, tais como o Instituto de Terras, cartografia e 

Geologia do Paraná (ITCG-PR), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Cadastro nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) e também em reuniões prévias com os representantes políticos do 

município, tais como prefeito e secretários de Educação, Saúde e Esportes, assim iniciou-

se os planejamentos das ações com meses de antecedência. Muitas das temáticas para as 

oficinas respeitaram os interesses dos gestores da cidade. 

Desenvolveu-se ações de incentivo à leitura, de valorização das produções artísticas 

e culturais geradas pela comunidade local, capacitações de organizações da sociedade 

civil na defesa dos direitos fundamentais e de cidadania nas ações de assistência social, 

combate às diversas formas de violência, defesas aos direitos constantes no estatuto da 

criança e do adolescente, do estatuto do idoso, do estatuto da igualdade racial e do estatuto 

da juventude. Dinâmicas de capacitação dos assistentes sociais e educadores, trabalhando 

além dos direitos de acesso à educação os distúrbios e transtornos de aprendizagem. Na 

área da saúde abordou-se ações de diagnóstico, prevenção e orientação ao uso de álcool, 

tabaco e outras drogas; saúde sexual; nutrição e segurança alimentar; qualidade de vida; 

primeiros socorros; entre outros. Deu-se atenção a doenças endêmicas e tropicais, 

principalmente a dengue. 

As oficinas geralmente foram realizadas no período matutino e vespertino, alguns 

eventos foram desenvolvidos no período noturno e todas as noites o grupo se reunia para 

avaliar as ações do dia e rever os planejamentos do dia seguinte.  

 
Resultados 

A abertura das atividades foi realizada em uma praça pública da cidade, na qual, 
contou com aproximadamente 200 pessoas. Todos os dias o grupo de extensionistas não 
se limitou, foram realizadas oficinas nos distritos, hospitais, unidades de saúde e escolas. 
Se estendendo, inclusive, para a realização de uma horta comunitária, pedalada, trilha e 
eventos culturais.  

Na tabela 1 é possível observar algumas das oficinas realizadas e identificar o 
principal objetivo de cada ação com o intuito de promover conhecimento e entretenimento. 
A população contou com a oferta de aproximadamente 70 oficinas, nas quais algumas 
atividades contavam com três mini oficinas ao contemplar temáticas interdisciplinares, 
assim como houve a repetição de duas ou mais vezes devido a demanda da população não 
apenas no munícipio de Tupãssi mas nos distritos de JS, Palmitolândia e Brasiliana, além 
do interesse focal para algumas temáticas, principalmente envolvendo as ações vinculadas 
a promoção à saúde, educação, práticas agropecuárias, dança e culinária.  

O público em sua maioria eram crianças e idosos devido a concentração dessas 
faixas etárias no território, além das crianças estarem em férias escolares e grande parte 
dos idosos não possuírem compromisso profissional. 

210



 

 

Professores e acadêmicos foram em busca de compartilhar seu conhecimento, com 

a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população. No entanto, o Projeto Rondon 

lhes proporcionou a visão de uma diversidade de culturas e ensinamentos que geraram 

bagagem aqueles que antes se limitavam em sonhar em uma educação que alcançasse a 

todos. O retorno a cada mente sonhadora é ainda maior. 

 
Tabela 1 – Principais Oficinas realizadas no município de Tupãssi - Operação Yaguaru, Projeto 
Rondon, 2020 conforme público alvo e objetivo. 

Oficina Público Alvo Objetivo 

Gestão educacional: da teoria 
à prática 

Professores e 
agentes 
educacionais 

Promover a gestão democrática a partir das 
experiências vividas pelos docentes e agentes de 
educação 

Vivências pedagógicas  Professores e 
agentes 
educacionais 
 

Abordar a educação inclusiva e a violência no meio 
escolar, refletindo sobre o papel dos docentes e 
desenvolvimento socialmente responsável 

Recepção e integração dos 
imigrantes 

Gestores 

municipais, 

agentes 

educacionais e 

interessados 

Impulsionar estratégia educacional para o ensino da 

Língua Portuguesa às crianças venezuelanas e a 

aprendizagem da Língua Espanhola para a 

população local 

Boas práticas e fabricação de 
alimentos (teoria e prática) 

Produtores, 
jovens e adultos e 
interessados 

Mostrar os cuidados na cozinha com os alimentos e 
o seu aproveitamento total 

Aprender a comer, brincando! Crianças e 
adolescentes 

Ensinar as crianças de forma lúdica sobre 
alimentação saudável 

Se conheça, se ame, se cuide 
e floresça! 

Mulheres e 
profissionais de 
saúde. 

Promover o autocuidado da mulher para detecção de 
CA de mama e CA de colo de útero 

Precisamos falar sobre isso: 
estratégias de promoção e 
prevenção em saúde 

Profissionais de 
saúde e gestores 

Promover a atualização dos profissionais de saúde 
quanto a humanização e estratégias de promoção e 
prevenção na atenção primária de saúde 

Implementação do Protocolo 
de Manchester para serviços 
de urgência e emergência  

Profissionais de 
saúde e gestores 
 

Impulsionar a organização dos atendimentos de 
saúde 

Como anda sua saúde? 
Primeiros socorros  

Profissionais dos 
serviços gerais 

Promover as profissionais reflexões quanto o abuso 
de drogas e saúde mental, capacitar os profissionais 
quanto as medidas de primeiros socorros em 
diferentes situações 

ISTrada da adolescência  Adolescentes Trilha da transmissão do conhecimento sobre 
prevenção de IST’s e primeiros socorros 

-Terceira Idade: melhor fase! 
-Envelhecer é o melhor 
remédio: cuidados com a 
saúde na terceira idade 

População em 
geral, idosos 60 
anos ou mais 

Promover o envelhecimento saudável 

Mutirão da Saúde  População em 
geral 

Identificar déficits na saúde da população e transmitir 
o autoconhecimento 

Mutirão de Combate à 
Dengue  

População em 
geral 

Ação para incentivar a população nos cuidados 
básicos para conter a endemia da dengue 

Pedalada do bem População em 
geral 

Instigar a população para conhecer a beleza do 
município saindo do sedentarismo 
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Feira de Profissões  População em 
geral 

Mostrar a diversidade de ensinos que a universidade 
pode promover 

Beleza da Mulher  Mulheres Transmitir as mulheres que o empoderamento e a 
beleza caminham juntos 

Show de Talentos População em 
geral 

Incentivar a valorização ao aporte cultural da cidade  

Status de grávida: 
embarcando em uma viagem 
de amor. Mas o que devo 
levar?  

Mulheres 
(gestantes) 

Promover a educação em saúde quanto aleitamento, 
alimentação, mudanças corporais e direitos da 
gestante 

O que devo saber enquanto 
espero? 

Mulheres 
(gestantes) 

Promover educação em saúde quanto o pré-natal, 
plano de parto e o que levar e quando ir ao hospital 

Quarentei, e agora? Mulheres Diminuir a insegurança das mudanças hormonais e 
sociais que afetam a mulher 

Bullying não é brincadeira, e 
suicídio não é saída  

Adolescentes e 
jovens 

Acolher e incentivar o amor à vida 

-Hortas: Mandala e suspensa 
(teoria e prática) 
-Hortas agroecológicas 
-Preservação das nascentes e 
mata ciliar 
-Sistema PAIS 
- Estufa móvel de mudas de 
hortaliças e árvores (teoria e 
prática) 

Crianças e 
população em 
geral 

Realizar uma horta comunitária e incentivar atitudes 
que preservem a natureza 

Feira Pet População em 
geral 

Realizar atendimento e orientação quanto aos 
animais de estimação 

-Floorwork 
-Dança de salão 
-Zumba 
-Dança do ventre 

População em 
geral 

Práticas corporais através da dança 

Sessão pipoca Crianças e 
adolescentes 

Promover acesso ao cinema 

Feira da Lua e Varal Cultural  População em 
geral 

Expor o aspecto cultural da cidade e valorizar as 
atividades locais 

Corte de cabelo masculino Homens Promover a capacitação e o despertar para o corte 
de cabelo. 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 
Figura 1 – Equipe da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Universidade Estadual do Norte do 

Paraná da Operação Yaguaru – Projeto Rondon, 2020 
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Considerações Finais 

Através do Projeto Rondon, Operação Yaguaru, foi possível uma troca de 
experiências e vivências entre os rondonistas e a comunidade do município de Tupãssi, 
Paraná. Essa ação extensionista possibilitou, também, o desenvolvimento dos professores 
e acadêmicos envolvidos no projeto, por meio da criação de oficinas de diversas temáticas, 
exposição dos temas e auxílio à comunidade alvo. 

Foi possível constatar grande aceitação por parte da comunidade, que participou 
ativamente das oficinas e atividades desenvolvidas pelos rondonistas. É de se ressaltar que 
uma das oficinas atingiu a totalidade do público alvo previsto, sendo essa a intitulada 
Vivências Pedagógicas, visto que participaram da oficina todos os professores e 
educadores do município.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
www.facebook.com/projetorondonnaunioeste 
Pró-reitoria de extensão (PROEX) Unioeste: (45) 3379-7000 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
57782/2019 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE FENOS DE FORRAGENS 
ALTERNATIVAS, EM DIFERENTES CORTES E TEMPOS DE ARMAZENAMENTO 

 
Profa. Marcela Abbado Neres1 

Participantes: Ikaro Aparecido Ribeiro2, Maximiliane Alavarse Zambom¹, Maria Luiza 
Fischer 3, Ida Barbosa de Andrade³, Kimberli Josiane Lohmann2, Byanka Lethicia Krein2, 

Ana Luiza Andreoni2, Luiza Monara Storck2, Ricardo Davi Kliemann 4 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: melhorias, forragens, leguminosas  

 
Resumo 
 

Objetivou-se a caracterização bromatológica de fenos de forragens alternativas, em 
diferentes cortes e tempos de armazenamento. O estudo foi realizado na Estação 
Experimental Copagril-MCR, e no Laboratório de Nutrição Animal da Unioeste-PR. As 
leguminosas apresentaram teores químico-bromatológicas satisfatórios, sendo os teores 
da rebrota superiores aos do primeiro corte. Os tempos de armazenamento mostram a 
eficácia da forma de conservação das forragens para utilização em épocas de escassez.   
 
Apresentação 
 

Para uma boa produção de leite, é de suma importância fornecer uma alimentação 
de qualidade para os animais, uma vez que os alimentos são responsáveis tanto pela 
quantidade de leite produzido, como também pela concentração de gordura e composição 
dos ácidos graxos (COULON & PRIOLO, 2002). Os alimentos tradicionalmente utilizados 
pelos produtores na dieta de vacas de leite são o milho (Zea mays) como fonte energética, 
sendo ofertado planta inteira (silagem) ou grão no concentrado, e a soja (Glycine max) 
como fonte proteica no concentrado.  

No entanto, há alguns fatores que influenciam na produção desses alimentos, como 
o clima. Em relação aos fatores climáticos essas plantas são culturas que exigem condições 
ideais para ter um bom desenvolvimento, caso contrário, pode-se resultar em queda no 
rendimento das plantas. A disponibilidade de água também é essencial para a produção, 

 
1 Doutora, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias - UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
mabaneres@gmail.com, mazambom@hotmail.com.  
2 Graduando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias - UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon s. E-mail: 
ikaro20-ribeiro@hortmail.com, kimberlijlohmann@gmail.com, byanka_lethicia@hotmail.com, 
analuandreoni@hotmail.com, luizamonara2@gmail.com. 
3 Mestranda, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias - UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
maria.luiza.fischer@hotmail.com; ida.zootecnia@live.com 
4 Doutorando, Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias - UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
vetricardo.kliemann@gmail.com 
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cerda de 600 mm para o milho e de 450 mm à 800 mm para a soja, valores abaixo disso 
podem causar danos em todas as fases de desenvolvimento das culturas (FARIAS et al., 
2007; LAUDAL et al., 2020).  

Quanto aos fatores econômicos, foi possível observar uma grande alta nos preços 
dessas commodities nos últimos meses, tanto pela alta do dólar quanto pela grande 
demanda exterior, fazendo que o preço da saca de milho chegasse a R$ 72 e a soja até 
R$ 170, o dobro dos preços registrados no ano de 2019 (SANTOS, 2020). Com isso, pode 
se concluir que esses são produtos que podem atingir grandes variações em seu valor, algo 
que pode causar problemas financeiros para produtores que dependem desse mercado 
para alimentar seus animais. 

Por conta disso, a busca por alimentos alternativos vem crescendo, tanto pela 
redução dos custos de produção, quanto pela capacidade de forragens alternativas serem 
mais resistentes as adversidades do clima, e por muitas delas apresentarem um grande 
valor nutricional (SILVA & RUY, 2018). A moringa (Moringa oleifera Lamarck), que possui 
um fácil cultivo, pode se adaptar bem a diferentes tipos de solo, além de ser resistente a 
seca e apresentar níveis altos de proteína (LISITA et al., 2018).  

Porém, os estudos relacionados à inclusão de alimentos alternativos na dieta dos 
animais ainda são escassos, e algumas culturas por serem leguminosas podem apresentar 
fatores antinutricionais, como o feijão guandu forrageiro (Cajanus cajan) entre outras 
(PROLL et al., 1998). Uma das formas que as forragens podem ser armazenadas é o feno, 
de acordo com Carvalho et al., (2006) têm sido muito utilizadas e são de grande 
importância, particularmente em regiões onde a disponibilidade de água é reduzida ou a 
distribuição irregular das chuvas constitui fator limitante.  

Por isso, conhecer melhor a composição nutricional e as formas como as plantas 
podem ser armazenadas são importantes. Em virtude disso, objetivou-se com esse trabalho 
analisar a composição químico-bromatológicas de fenos de leguminosas alternativas 
cortadas aos 105 e 169 dias após o plantio, e avaliar a diferença entre os períodos de 
armazenamento com 0, 30 e 60 dias.   
 
Procedimentos Adotados 
 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental Copagril no município de 
Marechal Cândido Rondon, as análises dos materiais coletados foram realizadas no 
Laboratório de Nutrição Animal – LANA da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
campus de Marechal Cândido Rondon – PR. O delineamento utilizado foi inteiramente 
casualizado (DIC), com parcelas subdivididas no tempo, 2 tratamentos (feijão-guandu e 
moringa), 3 tempos (0, 30 e 60 dias de armazenamento), com 4 repetições. 

A semeadura da moringa (Moringa oleífera Lam) e feijão-guandu (Cajanus cajan (L) 

Millsp) ocorreu no dia 30 de novembro de 2019, realizada de forma manual. Realizou-se 

semanalmente o acompanhamento do desenvolvimento das forragens implantadas, e 

controle de ervas daninhas.  

O primeiro corte ocorreu aos 105 dias após o plantio das forrageiras. Já o segundo 

corte (rebrota) foi realizado aos 64 dias após o primeiro corte. Os cortes foram realizados 

manualmente, respeitando uma distância média de 50 cm do solo.  
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Após o corte, o material foi picado para que se tivesse um padrão entre folhas e 
caules jovens, foi homogeneizado e enleirado para secagem (10 – 18% de umidade) como 
descrito por Evangelista & Lima (2013), e posterior fenação. O material foi enfardado em 
quadruplicatas e armazenado em sacos de sarrapilho em local fresco e livre de incidência 
solar. As amostras foram coletadas no dia do enfardamento, aos 30 dias de fenação e aos 
60 dias.  

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal (LANA), 
pertencente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido 
Rondon. Os materiais coletados foram pesados e acondicionados em sacos de papel 
identificados e pré-secos em estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas, em 
seguida moídas em moinho tipo Willey (em peneira com crivos de 1 mm) para posteriores 
análises de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e lignina (LIG) de 
acordo com o descrito por Silva & Queiroz (2002), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra 
em detergente ácido (FDA), segundo Van Soest et al. (1991).  

Os dados foram submetidos a análise estatística utilizando PROC GLM do SAS® 
OnDemand for Academics e foi realizado o Teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 
Os gráficos com as equações de regressão quadrática foram feitos usando o software do 
Excel (2013). 
 
Resultados 
 

No estudo laboratorial das forragens alternativas na forma de feno, observou-se que 
não houve uma diferença significativa nos teores de matéria seca (MS) dos fenos em 
relação aos cortes, no entanto entre os fenos houve diferenças (p<0,05), (Tabela 1). Na 
Figura 1 observa-se o aumento gradativo de MS nos períodos de armazenamento. 

  

 
Figura 1 – Curva de regressão da matéria seca dos fenos alternativos com 0,30 e 60 dias de 

armazenamento no primeiro corte (linha pontilhada) e segundo corte (linha contínua) 
 

Os valores de proteína bruta (PB) não diferiram entre os fenos, entretanto 
apresentaram diferenças significativas (P< 0,0021) para os cortes, sendo que o segundo 
corte obteve maior teor. O segundo corte (rebrota) foi realizado com 64 dias, ou seja, com 
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plantas mais jovens e de acordo com Macambira (2018) idade e condições climáticas 
influenciam nos valores nutricionais das plantas. Ambos os valores se encontram abaixo 
dos teores de PB da Moringa e Feijão Guandu apresentados por Melo (2012), Lima (2016), 
Oliveira et al. (2017), Mizubuti et al. (2007). 

 

Tabela 1 – Composição bromatológica de feno de leguminosas alternativas com corte aos 105 
e 169 dias da semeadura em diferentes tempos de armazenamento (0,30 e 60 dias) 

Item 
  % na MS 

 MS1 MM2 PB3 FDN4 FDA5 LIG6 

Forragem  

Feijão Guandu 81,60 a 5,93 b 13,37 60,53 a 52,85 a 16,37 a 

Moringa 73,29 b 7,22 b 12,89 55,15 b 46,01 b 9,02 b 

Corte  

1° - 105 dias 76,74 5,89 b 11,17 b 63,51 a 57,36 a 13,43 a 

2° - 169 dias 78,15 7,25 a 15,09 a 52,16 b 41,50 b 11,96 b 

Armazenamento (dias)  

0 66,95 b 7,81 a 14,63 a 51,92 b 42,39 b 11,25 b 

30 81,56 a 5,99 b 12,14 b 61,44 a 52,82 a 13,15 a 

60 83,83 a 5,92 b 12,62 b 60,15 a 53,08 a 13,69 a 

Média 77,45 6,57 13,13 57,84 49,43 12,7 

EPM7 0,9054 0,5819 0,7193 0,7489 0,8437 0,8813 

Anova             

Forragem <,0001 0,0041 0,4014 0,0037 0,0002 <,0001 

Corte 0,1743 0,0027 <,0001 <,0001 <,0001 0,0058 

Forragem x Corte 0,3209 0,1591 0,0009 0,0013 <,0001 0,0161 

Armazenamento <,0001 0,0008 0,0021 0,0001 <,0001 0,0008 

Forragem x Armazenamento <,0001 0,8622 0,0044 0,002 <,0001 0,0444 

Corte x Armazenamento 0,6977 0,734 0,6736 0,3991 0,0001 0,0134 

Forragem x Corte x Armazenam. 0,3601 0,0125 0,4874 0,3325 0,1966 0,5588 

CV8 (%) 4,57 22,18 14,81 10,38 11,65 13,61 
Médias seguidas de letras minúsculas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 1matéria seca; 2matéria mineral; 
3proteina bruta;4fibra em detergente neutro;5fibra em detergente ácido;6lignina;7erro padrão médio;8coeficiente variação. 

 
Para os teores de fibra em detergente neutro (FDN) na MS, houve diferenças 

significativas (p<0,0037) entre os fenos avaliados e os cortes, entretanto ambos os fenos 
estão dentro da faixa considerada adequada para FDN de forragens quando comparados 
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com os valeres apresentados por Azevedo et al., (2007) de 56,47%, em seu estudo com 
Feijão Guandu, e Mendieta-Araica et al., (2009) de 52,10%, em seu estudo com a Moringa, 
entre tanto para um bom aproveitamento dessas fibras, essas culturas precisam ser de boa 
qualidade, (baixa lignina) não comprometendo assim a digestibilidade deles. Na Figura 2 é 
possível observar as diferenças de FDN entre os fenos.  
 

 
Figura 2 – Curva de regressão da fibra em detergente neutro dos fenos alternativos com 0,30 e 60 dias de 

armazenamento no primeiro corte (linha pontilhada) e segundo corte (linha contínua 

 
As forrageiras em estudo foram apresentadas no dia de campo da Copagril no início 

de 2020, onde observou-se a importância da interação entre produtores leite e acadêmicos, 
e houve um grande interesse dos produtores pelas forragens alternativas, pois elas 
possuem facilidade de plantio e baixo custo de manutenção e oferecem nutrientes similares 
a alimentação convencional.  
 
Considerações Finais 
 

As leguminosas apresentaram teores químico-bromatológico satisfatórios, e podem 
ser utilizadas como fonte proteica, sendo os teores da rebrota superiores aos do primeiro 
corte. Os tempos de armazenamento mostram a eficácia da forma de conservação das 
forragens para utilização em épocas de escassez.   
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ikaro20-ribeiro@hotmail.com, (44) 9942-8109 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) : 51572/2017 
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Resumo 
 

Objetivou-se avaliar a composição bromatológica de leguminosas na forma de 
feno, durante o período de 0, 30 e 60 dias de armazenamento. O estudo a campo foi 
realizado na Estação Experimental Copagril, no município de Marechal Cândido Rondon, 
e as análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal – UNIOESTE. Os fenos 
obtiveram resultados satisfatórios, considerando-se forragens conservadas alternativas de 
qualidade e com potencial utilização nos sistemas de produção leiteira.  
 
Apresentação 
 

A nutrição é um dos pontos chaves para a eficiência produtiva, na qual representa 
o maior custo na produção leiteira (MOREIRA et al., 2001). Desta forma é necessário o 
fornecimento de alimentos de qualidade e em grandes quantidades, para suprir as 
demandas nutricionais dos animais, principalmente em propriedades com maior 
tecnificação (BUMBIERIS JUNIOR et al., 2009). 

O Brasil apresenta condições climáticas favoráveis para o cultivo de pastagens ao 
longo do ano, entretanto, em algumas épocas a sazonalidade de produção de forragens 
provoca a redução de alimentos disponíveis, assim elevando os custos da produção, 
sendo necessárias alternativas suplementares (JOBIM et al., 2007; ZOUGMORE et al., 
2016). 

O processo de fenação é uma alternativa e resume-se na conservação dos valores 
nutritivos, através da rápida desidratação. Assim, a qualidade do feno está relacionada 
com as plantas que serão fenadas, as condições climáticas ocorrentes durante a 
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secagem e ao sistema de armazenamento (REIS et al., 2001). O ponto ideal para ser 
considerado feno é quando a forrageira apresentar o teor de umidade entre 10% e 18% 
(EVANGELISTA & LIMA, 2013).   

Como exemplo de volumosos alternativos temos as leguminosas do gênero 
crotalária, pertencente à família fabaceae. Essas leguminosa são plantas herbáceas de 
crescimento anual e seu uso é destinado a produção de fibras, silagem, adubo verde, 
feno e também no controle de nematoides (PACHECO & DA SILVA-LÓPEZ, 2012).  

O lab lab é uma leguminosa rústica, de fácil adaptação em áreas tropicais e em 
épocas secas se mantém verde (MURPHY & COLUCCI, 1999). Já a leguminosa leucena, 
representa uma boa alternativa para cultivo em regiões tropicais, nativa da América 
Central, de porte arbóreo e, que produz grande quantidade de biomassa comestível, com 
elevado teor proteico e fibra digestível (POSSENTI et al., 2008). 

Com isso, objetivou-se avaliar a composição bromatológica de leguminosas 
alternativas na forma de feno, em diferentes tempos de armazenamento (0,30 e 60 dias).   
 
Procedimentos Adotados 
 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril, no dia 30 de novembro de 2019 foi realizado o plantio manual de 
forragens alternativas para produção leiteira, sendo essas a crotalária ochroleuca 
(Crotalaria ochroleuca L.), leucena (Leucaena leucocephala) e lab lab (Lablab purpureus).  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), com parcelas 
subdivididas no tempo, com 3 parcelas (crotalária, lab lab e leucena), 3 subparcelas (0, 30 
e 60 dias de armazenamento), com 4 repetições. Também foi feita a análise de regressão 
para observar o efeito das variáveis ao longo do tempo. 

Realizou-se, semanalmente, o acompanhamento do desenvolvimento das 
forragens implantadas e controle de ervas daninhas. O corte das forragens para fenação 
foi realizado aos 104 dias da implantação da cultura, manualmente. Após o corte, o 
material foi picado para que se tivesse um padrão entre folhas e caules jovens, foi 
homogeneizado e enleivado para secagem e posterior fenação, após chegar de 10 - 18% 
de umidade. O material foi enfardado em quadruplicatas e armazenado em sacos de 
sarrapilho em local fresco e livre de incidência solar. As amostras foram coletadas no dia 
do enfardamento e aos 30 e 60 dias de armazenamento. As coletas foram realizadas de 
forma asséptica. As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal (LANA), 
pertencente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido 
Rondon.  

Os materiais coletados foram pesados e acondicionados em sacos de papel 
identificados, para serem pré-secos em estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 72 
horas. Em seguida moídos em moinho tipo Willey (em peneira com crivos de 1mm) para 
posteriores análises de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e 
Lignina, de acordo com o descrito por Silva & Queiroz (2002), fibra em detergente neutro 
(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), segundo Van Soest et al (1991).  

Os dados foram submetidos a análise estatística utilizando PROC GLM do SAS® 
OnDemand for Academics e foi realizado o Teste de Tukey ao nível de 5% de 
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significância. Os gráficos com as equações de regressão quadrática foram feitos usando o 
software do Excel (2013). 
 
Resultados 
 

O trabalho foi apresentado aos produtores no dia de campo da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril no início de 2020. Houve grande interesse dos produtores, sendo 
eles pequenos, médios e grandes. Pelo fato de serem forrageiras alternativas que 
possuem baixo custo de implantação, manutenção e produzem resultados similares aos 
alimentos convencionais. 

Os resultados referentes a matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em 
detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG) apresentaram 
resultado significativo (P<0,05) (Tabela 1). 

A leucena apresentou maior teor de matéria seca (MS) (79,59%), quando 
comparada aos outros fenos, entretanto todos estão abaixo do recomendado por Neres & 
Ames (2015), onde o teor de MS para fenos é de 85% a 90%. Storti (2018) encontrou 
teores 90% de MS para feno de leucena.  

A proteína bruta dos alimentos é importante. Ao estudarmos alimentos alternativos, 
busca-se alimentos que supram as necessidades dos animais a baixo custo. Como 
observamos na tabela 1, os fenos alternativos possuem alta concentração de proteína, 
caracterizando-se por serem forragens proteicas. Crotalaria e lab lab apresentaram teores 
superiores a 16%, enquanto a leucena obteve apenas 13,43%, diferindo de Storti (2018) 
que encontrou 17,57%. 
 
Tabela 1. Composição bromatológica de fenos alternativos em tempos de 
armazenamento. 
 

MS¹: Matéria seca;  MO²: Matéria Orgânica; PB³: Proteína bruta; FDN4: fibra em detergente neutro; FDA5: Fibra em detergente ácido.  

 
A fibra em detergente neutro (FDN) obteve teores mais altos para crotalária e lab-

lab (56,09%; 59,86%). Nascimento & Silva (2004) encontraram teores superiores a estes, 
sendo 67,16%. Segundo Van Soest (1994), o elevado teor de FDN interfere no consumo e 
na digestibilidade da MS. Segundo o autor, valores de FDN superiores a 55-60% na MS 
correlacionam-se negativamente com o consumo de alimentos.  

Os teores de FDN, FDA e Lignina são frações que influenciam a digestibilidade de 
forragens. Segundo Van Soest (1994), a qualidade de uma planta forrageira depende de 

Variáveis (%) 
Fenos alternativas 

Médias 
P valor 

CV (%) 
Crotalária Lab Lab Leucena Tratamento Tempo 

MS¹ 76,31ab 73,34 b 79,59 a 76,41 0,0127 <,0001 6,31 
MM² 7,66 8,26 8,65 8,18 0,3337 0,0068 19,86 

PB³ 17,61 a 16,31 a 13,43 b 15,78 0,0004 0,0006 14,78 

FDN4 56,09 a 59,86 a 46,88 b 54,28 <,0001 0,0010 11,56 
FDA5 45,74 a 50,05 a 36,38 b 44,06 <,0001 <,0001 11,11 

Lignina 9,48 c 12,41 b 14,41 a 12,10 <,0001 0,0916 14,76 
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seus constituintes químicos e esses são variáveis, dentro de uma mesma espécie, de 
acordo com a idade e parte da planta. 

Na figura 1 podemos observar a diferença de matéria seca (MS) das leguminosas 
enfardadas, onde a crotalária iniciou com cerca de 70% de MS e, ao passar do tempo, 
aumentou essa concentração, assim como os demais fenos. O lab lab apresentou uma 
diferença maior. Segundo Collins et al. (1987), as perdas na qualidade durante o 
armazenamento são atribuídas à respiração e à atividade microbiana, especialmente de 
fungos no feno. 
 

 
Figura 1.  Matéria seca de fenos alternativos durante três tempos de armazenamento 

 
Na figura 2 podemos observar a proteína bruta (PB) dos fenos, onde a mesma 

decai com o passar do tempo. Após esse período, é provável que ocorram perdas de 2,5g 
de PB kg-1 MS por mês em função da volatilização da amônia produzida pela respiração 
microbiana (COLLINS & COBLENTZ, 2007). 
 

 
Figura 2.  Proteína Bruta de fenos alternativos durante três tempos de armazenamento 
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Considerações Finais 
 

As forrageiras leguminosas, armazenadas na forma de feno, obtiveram resultados 
satisfatórios em sua composição, destacando-se pelo alto teor de proteína bruta, sendo 
uma alternativa viável para suplementação dos animais em tempos de escassez de 
volumosos.  
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COLETIVO REGIONAL DE MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE 

 
Roselí Alves dos Santos1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Fabiane Zanini dos Santos2 
 

Área Temática: Trabalho 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e Questão Agrária 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Gênero; Mulheres; Geografia agrária. 

 
Resumo 

O projeto de extensão surgiu com o intuito de dar visibilidade ao trabalho e a 
organização das mulheres agricultoras do sudoeste paranaense contribuindo para o 
fortalecimento do coletivo e das atividades desenvolvidas por elas. O projeto tem auxiliado 
o coletivo no desenvolvimento de ações como feiras livres, hortas urbanas, rodas de 
conversa, grupos de estudos e formação, encontros regionais e construção de atos. 
Atividades essas, que serão detalhadas neste trabalho. 
 
Apresentação 

O projeto de extensão intitulado Coletivo de Mulheres do Campo e da Cidade vem 
assessorando e sistematizando o trabalho realizado pelo Coletivo Regional de Mulheres do 
sudoeste do Paraná desde 2013 e está vinculado ao grupo de pesquisa Corpo, Gênero e 
Diversidade. 

O trabalho realizado pelo coletivo regional, busca viabilizar a luta feminina tanto no 
campo quanto na cidade, tendo como base a organização política das mulheres do 
sudoeste do Paraná, dentro de sindicatos, movimentos sociais e organizações como 
universidades. Dentro do coletivo estão diversas entidades que somam nessa organização 
de busca por direitos, bem como oportunidades para mulheres que vivem dentro de um 
sistema patriarcal e veem por muitos anos seu trabalho ser desvalorizado dentro da 
agricultura familiar, situação essa que as coloca numa posição inferior aos homens no 
quesito social, político e econômico.  

Como um mecanismo de motivação para a continuidade das lutas das agricultoras 
da região, iniciada na década de 1980/1990, o coletivo reúne bimestralmente mulheres de 
toda a região sudoeste do Paraná para pensar e organizar ações, debater questões sociais, 
produtivas e políticas que dizem respeito a vida e a existência da mulher em nossa 
sociedade. Por uma questão de organização, são divididas representações por 
microrregiões, que trazem para o coletivo as demandas de seus municípios, possibilitando 
assim que as ações estejam o mais próximo possível da realidade de cada mulher da região 
sudoeste como um todo.  

O coletivo tem desenvolvido ações como feiras livres para mulheres agricultoras, 
assistência de hortas urbanas, rodas de conversa para troca de experiencia, grupos de 

 
1 Doutora, Geografia, Centro de Ciências Humanas, campus Francisco Beltrão. roseliasantos@gmail.com 
2 Acadêmica, Geografia, Centro de Ciências Humanas, campus Francisco Beltrão. fabizanini36@hotmail.com 
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estudos e formação sobre temas que tangem a vida das mulheres, encontro regional no dia 
da mulher, construção de atos/cobrança política, participação do comitê de resistência e 
solidariedade no momento de pandemia, entre outros... 

Este projeto de extensão tem auxiliado em todas essas ações coletivas, na 
construção delas, ou então com apoio teórico/metodológico. 
 
Procedimentos Adotados 
A feira livre de agrotóxicos por mulheres. 

Ocorre dentro do campus de Francisco Beltrão toda semana, e conta com duas 

feirantes, sendo que uma delas está em processo de certificação agroecológica e a outra 

produz panificados e geleias. As duas participam dos encontros de formação realizados 

pelo coletivo de mulheres.  

A feira tem como principal objetivo a geração de renda para essas mulheres e suas 

famílias, trazendo junto uma maior autonomia para a sua vida, uma vez que o trabalho das 

agricultoras na agricultura familiar é visto como uma ajuda, dedicando seu tempo para 

atividades ligadas ao cuidado e ao bem-estar da família, sendo responsáveis por 

hortaliças, plantas medicinais, produtos caseiros como pães e etc. Desta forma a feira 

possibilita que estes produtos sejam vendidos tornando-se uma fonte de renda para essas 

mulheres, valorizando o trabalho que é visto como uma simples ajuda em suas casas. 

Mais que um espaço de comercialização a feira também é um espaço de 

socialização, troca de experiências e de valores, de identidade cultural.  

Atualmente, contamos com duas feirantes, das quais, uma é formada e está 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. 
 
Horta urbana comunitária 

O projeto acompanha e dá suporte a uma horta urbana comunitária que está localizada 

no bairro Padre Ulrico, na Amarbem, a qual é uma instituição que atende crianças em 

situação de vulnerabilidade. A horta possui hoje uma equipe de dez pessoas que plantam 

e cultivam hortaliças e plantas medicinais que são comercializadas e consumidas por eles. 

Cada participante possui o seu canteiro e existe um canteiro coletivo, onde estão as 

plantas medicinais ao cuidado de todos os envolvidos.  

Para melhor organização, a horta possui um regimento interno e uma diretoria, a qual 

faz reuniões mensalmente, para deliberar ações para o melhor funcionamento da horta, 

bem como trazer cursos de capacitação de assuntos relacionados ao plantio para os 

membros.  

Enquanto universidade contribuímos para a realização dos cursos bem como 

sistematizamos as reuniões, contribuindo para que exista um histórico desse coletivo, 

fortalecendo os laços entre os participantes. A horta também é um espaço para realização 

de atividades práticas envolvendo, professores, estudantes e a comunidade. 

 
Ato regional no dia das mulheres  
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O coletivo regional de mulheres, todo ano vem construindo um ato em Francisco 

Beltrão no dia internacional da mulher, onde participam mulheres de toda a região 

sudoeste do Paraná somando em um ato formativo, nos últimos anos, o ato percorreu o 

período da manhã e da tarde, sendo dividido em manifestações públicas, com arte, 

reinvindicação de direitos das mulheres e conversas formativas.  

Esse ato é realizado a partir da organização do coletivo com apoio de diversas 

entidades, incluído este projeto, o qual possibilita o diálogo entre a universidade e as 

mulheres, levando fundamentações teóricas, debates e até mesmo o próprio espaço da 

universidade para contribuir com o ato. 

 
Encontros formativos  

Auxiliamos em momentos de debate e formação organizados pelo coletivo para 

mulheres do campo e da cidade, a respeito das temáticas de gênero, trabalho, assuntos 

técnicos sobre plantio e cuidado orgânico de plantas.  

 Neste ano pandêmico alguns encontros foram realizados de forma on-line, em 
grupos na plataforma Google Meet e em lives no Facebook. 
 
Resultados 
 Neste ano de 2020 as ações de extensão foram afetadas pela pandemia do vírus 
covid-19, pois em sua maioria essas ações são presenciais e acabam perdendo forças 
quando não é possível se reunir com os envolvidos. Porém, contudo, fizemos o possível 
para que as ações não ficassem estagnadas.  
 A feira livre que funcionava toda quarta das 9 às 13 h, passaria a funcionar em novo 
horário, neste ano seria na quinta-feira, das 18 às 21h, as feirantes optaram por esse horário 
devido o número de acadêmicos que frequentam o campus a noite ser maior. No dia 12 de 
março, ocorreu a última feira presencial deste ao no campus.  

Com a pandemia, a alternativa tomada para a continuidade da feira foi o serviço de 
entrega. Divulgamos nas redes sociais e grupo do aplicativo whatsapp este serviço para os 
clientes interessados entrar em contato com as agricultoras que passam a lista de produtos 
disponíveis na semana e entregam as encomendas em um único dia. 

 
Figura 1: Arte para divulgação da feira delivery 
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 A horta urbana comunitária passaria por mudanças estruturais no ano de 2020, os 
canteiros seriam realocados e todo o grupo iria contribuir neste trabalho, porém com o 
isolamento social essa mudança não ocorreu, mas o trabalho individual nos canteiros 
continuou.  

Todo mês eram realizadas reuniões com o coletivo para dialogar a respeito de 
demandas da horta, a reunião mensal que estava marcada para o dia 10 de março, não 
ocorreu devido a chegada do vírus Covid-19 no Brasil, neste momento as atividades 
presenciais da UNIOESTE estavam sendo suspensas e a orientação da Organização 
Mundial da Saúde era de evitar aglomerações, portanto foram cancelados os encontros, 
desde então nenhuma reunião presencial foi realizada. Os participantes utilizam um grupo 
no whatsapp para trocas de informações a respeito da horta, este foi um importante meio 
para estabelecer contato com os/as participantes e contribuir neste período tão delicado de 
nossas vidas.  

Como havia uma demanda a ser resolvida, a professora Roseli Alves dos Santos, o 
professor Luiz Carlos Flávio e o senhor Clovis Junior se reuniram na horta ano dia 29 de 
maio de 2020, tomando as medidas de segurança relacionadas ao isolamento social e uso 
de máscaras, para observar o desenvolvimento das plantas, especialmente das medicinais 
em decorrência da chegada do frio e de possíveis geadas. Diante a situação de isolamento 
foi definido que será realizado o cercamento da parte coletiva para utilização pela 
AMARBEM mas a parte das medicinais e dos canteiros individuais permaneceram como na 
forma atual, pois não é possível haver aglomeração para realização dos trabalhos 
necessários para mudança de espaço da horta conforme havia sido definido 

 
Figura 2: Ultima reunião da horta em 2020 

 

 O Ato regional do dia das mulheres ocorreu em 2020, pois ainda não vivíamos o 
isolamento social. Neste ano o ato foi realizado em dois dias e em dois municípios, e contou 
com manifestações artísticas e protestos. Em Francisco Beltrão o ato dividiu-se entre os 
dias 07 e 08 de março, e teve como lema “Mulheres em Luta pela vida, semeando a Unidade 
Popular”, no dia 07 o ato ocorreu na praça central com atividades culturais e o projeto “nem 
tão doce lar” da fundação luterana de diaconia do Rio Grande do Sul, que consiste na 
reprodução de uma casa com móveis que remetem a um cenário de violência doméstica e 
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um curso de formação sobre o tema. Essa casa ficou exposta no centro da cidade de 
Francisco Beltrão durante todo o dia junto com integrantes do coletivo e deste projeto de 
extensão que participaram do curso de formação e contribuíram para o melhor 
entendimento dos visitantes sobre o tema. No dia 08 aconteceu um encontro regional, com 
momentos de formação e trocas de conhecimento, junto com um almoço da partilha, onde 
as mulheres levaram pratos de casa para dividir com as demais. 

No município de Santo Antonio do Sudoeste, o evento aconteceu no dia 07 de março 
somente, e contou com a presença de representações políticas, que relembraram a 
importância da luta das mulheres para a região sudoeste do Paraná e que essa organização 
é responsável por inúmeras políticas públicas, avanços sociais e conquistas, como a da 
mobilização que resultou na criação do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto 
Pecoits, em Francisco Beltrão. Neste dia também ocorreu um almoço da partilha. 

 
Figura 3: Ato regional em Francisco Beltrão  

 

 Também foram realizados encontros virtuais para debater assuntos como: 
Masculinidades, relacionamentos abusivos, live no dia internacional da não violência contra 
mulheres entre outros. 
 
Considerações Finais 
 As ações extensionistas foram de muito aprendizado, mesmo num ano no qual 
fomos obrigados ao isolamento físico. Com toda certeza teriam sido muito maiores se a 
situação de saúde mundial estivesse normalizada, porém mesmo com todos os problemas 
que atingiram nossa sociedade neste ultimo ano, o projeto não deixou de existir, e continua 
somando forças junto com as organizações para num futuro próximo poder acrescer muito 
mais na vida de toda a comunidade envolvida. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
46 35204863 – Coordenação do curso de geografia 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
40872/2013 
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COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE FORRAGENS ALTERNATIVAS 

CULTIVADAS NO OESTE DO PARANÁ 
 

Maximiliane Alavarse Zambom1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Eduardo Shihann Benites2, Gabriel Natã Comin2, Byanka Lethícia krein2, 
Eduarda Luana Storck2, Rafaela Francener Fritz2

, Maria Luiza Fischer 
3, Ida Barbosa de 

Andrade3, Augusto Sérgio Arruda Cavalcanti3, Gabriel Simili de Oliveira3. 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Nutrição; Produção de leite; Volumoso. 
 
Resumo 
 

Objetivou-se caracterizar a composição bromatológica de fontes alternativas de 
volumosos a serem introduzidas como alimento na produção de leite. O experimento foi 
conduzido na Estação Experimental da Cooperativa Agroindustrial Copagril, sendo 
realizado o plantio de crotalária ochroleuca, feijão-guandu, lab lab e moringa. Os resultados 
encontrados foram satisfatórios, concluindo assim que as leguminosas implantadas podem 
ser utilizadas como alimento alternativo nas épocas críticas do ano. 
 
Apresentação 
 

No Brasil, os sistemas atuais de produção de leite têm se preocupado com os 
aspectos relacionados aos índices de produção e produtividade, como também o retorno 
econômico. A alimentação alternativa na pecuária consiste no fornecimento de alimentos 
que possam substituir ingredientes tradicionais da dieta, mantendo uma nutrição eficiente, 
buscando reduzir custos de produção (SCHRAGE; TREVIZAN, 2018). Para alcançar bons 
índices produtivos na bovinocultura leiteira é de suma importância conhecer a qualidade 
desses alimentos.  

De acordo com, Geron et al. (2014), o estudo da composição químico-bromatológica 
dos alimentos é o ponto de partida para o entendimento dos processos fisiológicos 
responsáveis pela transformação dos compostos complexos até a formação de produtos 
de origem animal, principalmente em função da disponibilidade de energia e de outros 
nutrientes.  

A Moringa (Moringa oleifera Lamarck) é um alimento alternativo, perene, apresenta 
um rápido crescimento podendo ser cultivada extensivamente, apresentando rendimentos, 
em média de 8,3 toneladas MS/ha com 45 dias de corte (SCHRAGE; TREVIZAN, 2018).  

 
1  Doutora, Zootecnia, Ciências Agrárias, Marechal C. Rondon. E-mail: mazambom@hotmail.com. 
2 Graduandos, Zootecnia, Agrárias, Marechal C. Rondon. E-mail: beniteszootecnia@gmail.com, gabriel-
comin@outlook.com, byanka_lethicia@hotmail.com, duda_storck@hotmail.com, rafaelafritz@hotmail.com. 
3 Mestrandos, Zootecnia, Ciências Agrárias, Marechal C. Rondon. E-mail: maria.luiza.fischer@hotmail.com, 
ida.zootecnia@live.com, guga.1.masc@hotmail.com, Gabriel.simili@hotmail.com. 
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A Crotalária (Crotalária ochroleuca) é uma leguminosa de clico anual, que atinge 
entre 1,5 e 2,0 metros dependendo do manejo e utilização. Se desenvolve muito bem em 
época de seca e também em solos com baixo teor de matéria orgânica. Apresenta valor 
produtivo de 7 a 10 t ha-¹ de MS, podendo atingir valores de até 17 t ha-¹ de MS 
(AMABILE et al, 2000).  

O feijão guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) é uma planta perene de vida curta, de 
porte arbustivo e crescimento rápido, cobrindo rapidamente o solo e aumentando a 
biomassa. (BELTRAME; RODRIGUES, 2008), já a Lab-lab (Lablab purpureus) é uma 
leguminosa anual ou bianual, que pode ser utilizada como forragem nos meses de inverno 
(GALZERANO et al. 2013). 

Diante do exposto, objetivou-se caracterizar a composição químico-bromatológica 
de fontes alternativas de volumosos a serem introduzidas como alimento em sistemas de 
produção de leite.  
 
Procedimentos Adotados 
 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Cooperativa Agroindustrial 
Copagril, localizada em Marechal Cândido Rondon – Paraná. As análises foram realizadas 
no Laboratório de Nutrição Animal (LANA), pertencente à Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado (DIC), com 4 tratamentos (crotalária, feijão guandu, lab lab e 
moringa) e 4 repetições. 

No dia a 30 de novembro de 2019, foi realizado o plantio manual de forragens 
alternativas para produção leiteira, sendo essas a crotalária ochroleuca (Crotalaria 
ochroleuca L.), feijão-guandu (Cajanus cajan (L) Millsp), lab lab (Lablab purpureus) e 
moringa (Moringa oleífera Lam). Realizou-se semanalmente o acompanhamento do 
desenvolvimento das forragens implantadas e o controle de ervas daninhas. Aos 104 dias 
da implantação das culturas foi realizado o corte das mesmas, manualmente.  

Após o corte, o material foi homogeneizado e realizada a coleta in natura das 
amostras de forma asséptica, em quadruplicadas, sendo acondicionadas em sacos 
plásticos e encaminhadas ao Laboratório de Nutrição Animal da Unioeste para realização 
das análises químico – bromatológicas. 

Primeiramente as amostras foram pré-secadas, em estufa de circulação forçada de 
ar a 55°C por 72 horas, em seguida moídas em moinho tipo Willey em peneira com crivos 
de 1 mm. 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) e Lignina (LIG) foram realizadas segundo a metodologia de Van 
Soest e Robertson (1991) com ácido sulfúrico, conforme descrito por Silva e Queiroz (2002). 
Os teores de matéria orgânica (MO) foram calculados por diferença.  

Os dados foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e 
posteriormente submetidos à análise estatística utilizando PROC GLM do SAS® 
OnDemand for Academics, sendo as médias comparadas através do teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. 
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Resultados 
 

O trabalho foi apresentado na forma de dia de campo no início de 2020, onde 
observou-se a importância da interação entre produtores e acadêmicos. Houve um grande 
interesse dos produtores pelas forragens alternativas, pois as mesmas possuem facilidade 
de plantio e baixo custo de manutenção que produzem resultados similares a alimentação 
convencional.  

Os resultados referentes a matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta 
(PB), digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) 
e lignina (LIG) apresentaram resultado significativo (P<0,05) (Tabela 1).  
 
Tabela 1 – Média da composição química-bromatológica das forragens in natura cultivadas 
na região oeste do Paraná 

% 
Forragens alternativas 

P valor CV (%) 
Crotalária Feijão guandu Moringa Lab-lab 

MS¹ 26,97 b 36,72 a 21,84 c 21,68 c <0,0001 6,42 

MO² 92,27 ab 93,51 a 88,38 c 88,94 bc 0,0025 1,87 

PB³ 23,12 a 14,83 c 17,63 b 14,94 bc <0,0001 7,41 

FDN4 50,68 b 62,72 a 50,86 b 60,59 a 0,0004 6,26 

FDA5 32,82 b 53,64 a 38,81 b 49,60 a <0,0001 10,03 

LIG6 7,74 c 18,99 a 8,32 c 12,40 b <0,0001 6,2 

MS¹: Matéria Seca; MO²: Matéria Orgânica; PB³: Proteína Bruta; FDN4: Fibra em Detergente Neutro; FDA5: 
Fibra em Detergente Ácido; LIG6: Lignina. 

   
O feijão guandu apresentou maior teor de matéria seca (MS) 36,72%, enquanto as 

demais forragens não alcançaram 30% de MS, que é o teor adequado de matéria seca. 
Barbosa et al, (2019) encontrou uma média de 31,23% de MS em 49 forrageiras da família 
Fabaceae. Para a matéria orgânica (MO) as forragens estudadas apresentaram teores 
superiores a 88%.  

O teor de proteína bruta (PB) foi superior para crotalária (23,12%), enquanto que o 
feijão guandu apresentou o menor teor do grupo de leguminosas avaliadas (14,86%). Ainda 
assim, as forragens em estudo apresentam teores altos, quando comparados a gramíneas 
em geral. Castagnara et al. (2011) encontrou nos capins tanzânia, mombaça e mulato 
valores entre 8,55 a 10,03% de PB.  

Para os teores de fibra em detergente neutro (FDN) observou-se teores superiores 
para o feijão guandu e lab-lab. Segundo Van Soest (1994), o elevado teor de FDN interfere 
no consumo e na digestibilidade da MS, pois valores de FDN superiores a 55-60% na MS 
correlacionam-se negativamente com o consumo de alimentos. A Crotalária e Moringa 
foram significativamente melhores em valores de FDN com 50,68% e 50,86%.   

Para fibra em detergente ácido (FDA) as concentrações maiores ficaram com feijão 
guandu e lab-lab, 53,64 e 49,60% respectivamente. Moitinho (2019) encontrou valores 
inferiores para a planta inteira do feijão guandu equivalente a 39,28% com o corte realizado 
a 125 dias após a semeadura. 
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Os dois componentes, FDN e FDA, determinam respectivamente um potencial de 
consumo e a digestibilidade da matéria seca, ou seja, quanto maior a concentração de FDN 
na forragem, menor o consumo da matéria seca. Por outro lado, a digestibilidade depende 
do teor de fibra em detergente ácido FDA, que reflete a concentração de lignina na parede 
celular (VAN SOEST, 1994).  
 
Considerações Finais 
  

Os resultados encontrados foram satisfatórios, concluindo que as leguminosas 
implantadas podem ser utilizadas como alimento alternativo nas épocas críticas do ano com 
valores de PB superior ao de gramíneas. 

As leguminosas avaliadas crotalária ochroleuca (Crotalaria ochroleuca L.), feijão-
guandu (Cajanus cajan (L) Millsp), lab lab (Lablab purpureus) e moringa (Moringa oleífera 
Lam), são boas opções em período de escassez, suprindo a falta da forragem por causa 
das secas para produção leiteira.  
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi mensurar e analisar o empoderamento das mulheres, em sua 
maioria agricultoras, associadas à Lar Cooperativa Agroindustrial ou participantes por 
meio da associação de seus maridos. Para a obtenção dos resultados, foram coletados 
dados primários, por meio de entrevistas com 300 indivíduos. A partir desses dados foi 
feita a aplicação de uma adaptação do Women’s Empowerment in Agriculture Index 
(WEAI). O resultado da pontuação de empoderamento do WEAI adaptado indicou que 
estas são empoderadas, pois atendem a adequação em mais de 80% dos indicadores 
ponderados. O teste de sensibilidade, considerando outros pontos de corte, confirmou 
esse resultado. Ademais, verificou-se que, mesmo experimentando um nível elevado de 
empoderamento, a disparidade entre os gêneros em favor dos homens existe. Esse 
resultado evidencia que, embora o status das mulheres na agricultura na região Oeste do 
Paraná seja diferenciado, a lacuna entre os gêneros em favor dos homens prevalece. 
Constatou-se, ainda, a partir da percepção dos entrevistados em relação ao 
empreendedorismo e a contribuição da Lar nesse aspecto, o reconhecimento da 
importância de atividades que estimulem o empreendedorismo e uma maior atuação 
feminina na agricultura, sobretudo promovidas pela Cooperativa. 
 
Apresentação 
 
Mesmo diante da importância do empoderamento das mulheres na agricultura e do 
aumento das discussões a este respeito, fica evidente a escassez de trabalhos 
acadêmicos e científicos no Brasil; sobretudo trabalhos focados em analisar a 
participação feminina na tomada de decisões em âmbitos da produção, geração de renda, 
acesso a recursos, participação em grupos sociais e na alocação do tempo. 
Entendendo a importância de se pesquisar sobre este assunto, a presente pesquisa 
buscou agregar os interesses acadêmicos, fomentados pela parceria entre a Universidade 
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Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e a University of Illinois at Urbana-Champaign, 
aos interesses da Lar em saber sobre a participação feminina nas decisões agrícolas. Ao 
compreender o papel cada vez maior da mulher no cenário econômico da agricultura 
regional e investir em capacitações e treinamentos direcionados ao público feminino, a 
Cooperativa chama atenção para a questão do empoderamento da mulher. Neste sentido, 
o objetivo deste estudo foi mensurar e analisar o empoderamento das mulheres, em sua 
maioria agricultoras, associadas à Lar Cooperativa Agroindustrial ou que participam por 
meio da associação a seus maridos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para este trabalho foi realizada uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com 
auxílio de um questionário para associados da Lar Cooperativa Agroindustrial. A escolha 
desta empresa para realização da pesquisa se deu em função do interesse comum da Lar 
em entender a participação feminina na tomada de decisões, a partir do contexto 
socioeconômico regional. 
Para otimização de recursos humanos, financeiros e de tempo, das 13 unidades da Lar 
Cooperativa na região Oeste paranaense, foram selecionadas aleatoriamente cinco 
unidades para a realização da pesquisa. O sorteio das unidades que fizeram parte do 
estudo foi feito levando-se em consideração a proporção de associados em cada regional. 
Como optou-se por cinco regionais, foi criado um valor médio de amplitude dividindo-se o 
total de associados da região Oeste paranaense (7.071) por 5, chegando no valor de 
1.414,2. Depois, sorteou-se 5 números aleatórios, sem repetição, entre 1 e 1.414, cada 
número sorteado indicou no acumulativo de associados quais foram as unidades 
selecionadas. Os cinco municípios sorteados foram: Matelândia, Missal, Santa Helena, 
São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu 
Para o cálculo do tamanho da amostra tomou-se como base o número total de associados 
na região de abrangência da Lar no Oeste do Paraná (7.071). Foram aplicados 300 
questionários com um nível de 95% de confiança e margem de erro de 5,54%. Os 
questionários foram aplicados apenas em domicílios com a presença de casais héteros, 
deste modo, a amostra foi composta por 150 mulheres e 150 homens. A opção por 
entrevistar casais se deu pela facilidade de identificar os principais adultos masculino e 
feminino tomadores de decisão de cada domicílio, critério metodológico do WEIA que 
possibilita a mensuração da paridade de gênero. 
Esta amostra foi dividida ainda em dois grupos de pesquisa. Do total de 150 casais 
entrevistados, metade (75) foram do grupo de “tratamento”, formado por domicílios em 
que a mulher é participante do Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, 
mantido pela Cooperativa. Em relação à outra metade (75), foram excluídos os casais em 
que a mulher participa dos treinamentos oferecidos pela Lar, estes fizeram parte do grupo 
de “controle”. Ou seja, fizeram parte do grupo de controle, casais em que a mulher não é 
participante ativa do Programa direcionado ao público feminino. 
O número de domicílios visitados em cada uma das unidades, para os dois grupos 
amostrais, foi calculado seguindo a metodologia de amostragem com probabilidade 
proporcional ao tamanho da população (total de associados de cada unidade da Lar 
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Cooperativa Agroindustrial), indicada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF, 2000).  
As unidades sorteadas totalizaram aproximadamente 52% do total de associados e 42% 
do total de mulheres que participaram das atividades do Programa de Desenvolvimento 
da Liderança Feminina no ano anterior. 
Sabendo-se o número de entrevistados de cada grupo para as unidades sorteadas, o 
método de seleção para os associados que seriam entrevistados se deu também por 
método aleatório. Para o grupo de tratamento, a lista de participantes foi baseada na 
presença das mulheres em atividades realizadas pela Lar no ano de 2018. A seleção das 
mulheres que fizeram parte da pesquisa teve como primeiro passo a identificação das 
mulheres que atendiam o critério da pesquisa, ou seja, que possuíam esposo ou 
companheiro – isto foi feito com o auxílio de uma das líderes locais do Comitê Feminino 
da Lar. O segundo passo foi sortear o nome das possíveis participantes, de modo a 
reorganizar a lista aleatoriamente, relacionada originalmente em ordem alfabética.  
Para o grupo de controle foi realizado inicialmente uma seleção randômica a partir da lista 
total de associados de cada uma das cinco unidades, os associados estavam listados 
nominalmente em ordem alfabética. Assim foi excluído qualquer viés de seleção da 
amostra. Conhecidos os nomes dos possíveis participantes, o próximo passo foi 
identificar, desta vez com o auxílio da gerência da respectiva unidade, os associados que 
atendiam o critério da pesquisa deste grupo, ou seja, associados que possuíam 
esposo(a)/companheiro(a), excluídos os casais em que a mulher participa das atividades 
promovidas pelo Programa mantido pela Cooperativa. 
Após, foi estabelecido contato telefônico com os sorteados de ambos os grupos 
(tratamento e controle), a fim de realizar o convite para participar da entrevista. Tendo 
aceitado, os casais indicaram dia e horário convenientes para a sua realização. O local 
para a aplicação do questionário, se na sua casa ou na unidade da Lar Cooperativa, 
também foi definido pelos participantes. 
Em janeiro de 2019 foram feitas pesquisas de campo/observação participante com a visita 
da Profa. Dra. Mary Arends-Kuenning, a técnica da observação participante foi útil para 
aprimoramento do questionário e conhecimento da realidade estudada. O período de 
aplicação da sua versão final ocorreu ao longo dos meses de fevereiro a dezembro de 
2019. A extensão de 11 meses para a realização da pesquisa se justifica pela 
abrangência e complexidade do questionário que necessitou a realização de entrevistas in 
loco. 
A metodologia utilizada consiste em uma adaptação do Women’s Empowerment in 
Agriculture Index (WEAI). O WEAI constrói um perfil de empoderamento multidimensional 
que reflete as conquistas de cada indivíduo em diferentes dimensões. Como resultado, o 
WEAI reflete os tipos de atuação no nível individual e pode ser desmembrado por região, 
idade, grupo social, bem como por cada indicador (ALKIRE et al., 2013b). 
 
Resultados 
 
O índice WEAI, descrito por Alkire et al. (2013a), resulta da média ponderada do valor do 
subíndice 5DE (five domains of empowerment), que foi de 0,955 para o grupo de 
tratamento e de 0,889 para o grupo de controle; e do valor do subíndice GPI (Gender 
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Parity Index), que foi de 0,998 para o grupo de tratamento e de 0,979 para o grupo de 
controle. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 
 
 
Tabela 1 – Resultados do WEAI adaptado para as mulheres do grupo de tratamento e 
controle 

 
Índices 

Mulheres Homens 

Tratamento Controle Tratamento Controle 

Proporção de indivíduos cuja parcela 
de inadequações ponderadas é 
superior a k (Hp) 

21,3% 40% 16% 13,3% 

Intensidade de desempoderamento 
(Ap) 

21,25% 27,7% 21,7% 2,9% 

Índice de desempoderamento (M0) 0,045 0,111 0,035 0,029 

Índice 5DE (1 – M0) 0,955 0,889 0,965 0,971 

Número de observações 59 45 59 53 

Porcentagem de dados utilizados 78,7% 60% 78,7% 70,7% 

Porcentagem de mulheres sem 
paridade de gênero (HGPI) 

1,8% 14,3% - - 

Diferença média de empoderamento 
(IGPI) 

12,5% 14,6% - - 

Índice de Paridade de Gênero (GPI) 0,998 0,979 - - 

WEAI 0,959 0,898 - - 

Fonte: resultado da pesquisa (2020). 
  
O 5DE para o grupo de tratamento mostrou que 78,7% das mulheres são empoderadas 
(100% - 21,3%, conforme consta no Hp). As mulheres desempoderadas (21,3%) 
apresentaram inadequação média em 21,25% das dimensões (produção, recursos, renda, 
liderança e tempo). Já o 5DE para o grupo de controle mostrou que 60% das mulheres 
são empoderadas (100% - 40%, conforme consta no Hp). Entre as 40% sem poder de 
decisão, a inadequação média foi em 27,7% das dimensões. 
Interessante observar a diferença percentual entre a proporção de homens e mulheres 
empoderados do mesmo grupo, ainda mais acentuada para o grupo de controle. Já no 
grupo de tratamento, chama a atenção o fato de que os 16% dos homens 
desempoderados apresentam inadequação superior à das mulheres do mesmo grupo, 
estes homens são inadequados em 21,7% das dimensões. Com efeito, constatou-se 
também diferenças entre a proporção de homens desempoderados dos dois grupos 
pesquisados, respectivamente, 16% e 13,3%, porém, com menor intensidade em cotejo 
com as diferenças entre as mulheres para os grupos de tratamento e controle, 
respectivamente, 21,3% e 40%. 
O subíndice GPI mostrou que 98,2% das mulheres do grupo de tratamento (100% - 1,8%, 
conforme consta no HGPI) têm paridade de gênero em relação aos seus parceiros. Para 
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1,8% das mulheres com menor participação nas decisões, a diferença média de poder 
entre elas e os seus parceiros é de 12,5%. Já entre as mulheres do grupo de controle, a 
paridade de gênero revelou ser menor, 85,7% (100% - 14,3%, conforme consta no HGPI). 
Das 14,3% com menos poder de decisão, a diferença média em seus domicílios foi de 
14,6%.  
O resultado da adaptação do WEAI, considerando o ponto de corte sugerido pela 
literatura, para as mulheres do grupo de tratamento foi de 0,959, para as mulheres do 
grupo de controle foi de 0,898. Esta pontuação quer dizer que as mulheres de ambos os 
grupos são empoderadas, pois atendem ao critério de adequação em mais de 80% dos 
indicadores ponderados. Não obstante as condições socioeconômicas serem muito 
parecidas entre as mulheres, a diferença do resultado entre os dois grupos sugere que, a 
participação nas atividades promovidas pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança 
Feminina, pode ter contribuído para a criação de condições favoráveis ao maior 
envolvimento das mulheres no processo de tomada de decisões relativas à agricultura. 
Isto possibilita o processo pessoal e dinâmico de empoderamento, conforme visto em 
Wright e Annes (2016). 
A fim de verificar os graus de empoderamento, foram realizados testes de sensibilidade 
para o índice. Os níveis de adequação considerados foram de 60%, 70%, 80% 
(novamente apresentado) e de 90%. Um ponto de corte mais alto (ou mais baixo) implica 
em um número menor (maior) de indivíduos desempoderados. Isto quer dizer que quanto 
maior o ponto de corte, menor é o nível de adequação que um indivíduo precisa atender 
para ser empoderado, resultando no WEAI maior 
 
Considerações Finais 
 
A despeito de experimentarem um nível elevado de empoderamento, o GPI mostrou que 
a disparidade entre os gêneros em favor dos homens existe, principalmente, entre os 
domicílios do grupo de controle. Este resultado evidencia que, embora o status das 
mulheres na agricultura na região Oeste do Paraná seja diferenciado, a lacuna entre os 
gêneros em favor dos homens prevalece. Evidências a partir da análise das decisões 
sobre as despesas domésticas e do uso do tempo, revelam que as mulheres dedicam a 
maior parte da sua jornada de trabalho com afazeres domésticos, limitando o tempo e a 
atenção destinados para atividades agrícolas, enquanto os homens ficam encarregados 
da maioria destas tarefas. 
O resultado da pontuação de empoderamento do WEAI adaptado, para as mulheres de 
ambos os grupos, indicou que estas são empoderadas, pois atendem a adequação em 
mais de 80% dos indicadores ponderados; entretanto, a pontuação das mulheres do 
grupo de tratamento é maior do que a do grupo de controle. O teste de sensibilidade 
considerando outros pontos de corte confirmou esse resultado. A diferença de 
empoderamento entre os dois grupos sugere que a participação nas atividades 
promovidas pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina (mantido pela 
Lar), cujas mulheres do grupo de tratamento estão inseridas, contribui para a criação de 
condições favoráveis ao maior envolvimento das mulheres no processo de tomada de 
decisões relativas à agricultura. 
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Os resultados apresentados levantam questões importantes para o debate em torno da 
participação feminina no âmbito rural, seja a respeito de decisões produtivas, econômicas, 
no empreendedorismo ou na sua inserção no cooperativismo. Neste contexto, sugere-se 
a implementação de mais estudos envolvendo outros métodos, delimitações geográficas e 
outras instituições (sejam cooperativas, empresas privadas ou órgão públicos), que 
possibilitem, a partir do entendimento da realidade socioeconômica das mulheres, a 
formulação de políticas públicas mais precisas para o empoderamento feminino na 
agricultura. 
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Resumo 
 
O trabalho apresenta as atividades desenvolvidas no projeto de extensão “Observatório 
da Questão Agrária no Paraná”. Neste, são acompanhados, registrados e analisados os 
conflitos no campo paranaense; divulga-se assuntos relacionados a questão agrária por 
meio das postagens no site e eventos com a comunidade externa e acadêmica; presta-se 
assessoria aos movimentos camponeses e povos originários/tradicionais; realiza-se 
relatórios de impactos às comunidades sob ameaça de despossessão e organiza-se 
banco de dados.  
 
Apresentação 
 
O Observatório da Questão Agrária no Paraná (OQA-PR), existe enquanto projeto de 
extensão permanente na Unioeste desde 2016 e envolve professores e estudantes dos 
campi de Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. O projeto possui sua 
coordenação junto ao laboratório e Grupo de Pesquisa de Geografia das Lutas no Campo 
e na Cidade (GEOLUTAS), vinculado ao curso de Geografia do campus de Marechal 
Cândido Rondon.  
O Observatório é fruto da iniciativa de pesquisadores de grupos de pesquisa da temática 
da questão agrária localizados em universidades públicas do estado do Paraná, os quais 
realizavam suas pesquisas de forma individualizada, mas que pretendiam criar 
mecanismos para ampliar o diálogo entre si e realizar ações conjuntas junto as 
populações do campo. Assim, em 2013, forma-se o OQA-PR. Atualmente, na escala 
estadual o OQA-PR congrega oito grupos de pesquisas na temática da questão agrária: 
Geolutas (Unioeste-Marechal Cândido Rondon); Geterr3 e Corpo, Gênero e Diversidade 
(Unioeste-Francisco Beltrão); Latec4 (Uel-Londrina); Ceresta5 (Unicentro-Irati); Encontra6 

 
1 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.  
2 Graduanda do curso de Geografia, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras (CCHEL), campus de 
Marechal Cândido Rondon. E-mail: carolineester16@outlook.com. 
3 Grupo de Estudos Territoriais. 
4 Laboratório de Análises Territoriais Campo-Cidade. 
5 Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e na Cidade. 
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(Ufpr-Curitiba e Setor Litoral); GPDR7 (Uffs-Laranjeiras do Sul); e Contestar8 (Unespar-
União da Vitória). 
Desde 2013, o Observatório mantém um site9 de divulgação de informações relacionadas 
à questão agrária no Paraná. Ao mesmo tempo, o projeto tem atuado como articulador da 
relação entre Universidade e comunidades rurais diversas, 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. Se inscreve nesse 
contexto a elaboração do banco de dados da luta pela terra e território no Paraná 
(Dataluta/PR), que organiza e sistematiza um conjunto de informações coletadas junto 
aos movimentos camponeses, indígenas, populações tradicionais, bem como, a partir de 
fontes secundárias. 
O desenvolvimento do Observatório e do Dataluta/PR, permite o acompanhamento dos 
conflitos que ocorrem no campo paranaense e o compartilhamento destes com a 
comunidade, visibilizando as dificuldades pelas quais passam os povos originários e 
camponeses (ameaças, violências, despejos, fome etc.). Assim, o projeto tem se proposto 
a articular e ampliar o caráter de divulgação das temáticas relacionadas à questão agrária 
no Paraná, construindo uma base de dados com notícias, artigos, 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. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia do projeto se sustenta na articulação indissociável entre extensão, 
pesquisa e ensino. O site do Observatório é 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 periódicas 
são textos elaborados por pesquisadores do OQA-PR, notícias sobre a questão agrária 
veiculadas pela mídia, além de cartas, notas entre outros documentos audiovisuais 
elaborados pelos movimentos sociais e indígenas. 
A metodologia contempla ainda o levantamento de notícias relacionadas aos movimentos 
socioespaciais e socioterritoriais agrários (camponeses, indígenas, quilombolas etc.), aos 
processos de estrangeirização da terra no Paraná e à conflitos no campo veiculados pela 
mídia e organizados pela ferramenta Google Alerta, bem como, através de fontes 
primárias (contato diretos com camponeses, indígenas etc.). Os dados são sistematizados 

 
6 Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra. 
7 Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional. 
8 Coletivo de Estudos sobre o Contestado. 
9 http://questaoagrariapr.blogspot.com.br.  
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no Dataluta/PR o qual compõem o banco de dados da Rede Dataluta10 e contribuem para 
a elaboração do relatório anual Dataluta-Brasil11. 
Também compõem a metodologia as reuniões com lideranças para assessoria às 
comunidades indígenas e camponesas tanto na universidade quanto nos seus respectivos 
territórios; a organização de trabalhos de campo com discentes e outros professores nos 
territórios indígenas, quilombolas, assentamentos da reforma agrária e acampamentos de 
camponeses sem terra; a elaboração de cartas de denúncias e documentos de subsídio à 
defesa das comunidades camponesas e povos originários em luta pela terra e território; a 
organização de eventos e debates sobre o tema da questão agrária na universidade com 
a presença de camponeses, indígenas e quilombolas. A elaboração de materiais 
cartográficos e didáticos que permitam entender a dinâmica espacial da questão agrária 
no Paraná e relatórios de diagnósticos socioeconômico das comunidades rurais 
(acampamentos de camponeses sem terra e indígenas) ameaçadas de despossessão 
também são atividades realizadas. 
Devido a forma horizontal e dinâmica que o projeto está assentado em virtude de sua 
relação dialógica com os sujeitos envolvidos, mensurar o número exato de pessoas 
abrangidas pelo mesmo é tarefa difícil. Entretanto, considerando o período de atuação do 
projeto e as diversas ações desenvolvidas, estima-se que de forma direta, 
aproximadamente quinhentas (500) pessoas são envolvidas anualmente, seja na 
realização de eventos, trabalhos de campo, palestras, reuniões e assessorias. Entretanto, 
entende-se que este número pode ser superior, pois há inúmeras pessoas atendidas 
indiretamente, visto que um dos objetivos centrais do projeto é a construção e 
manutenção do site para disseminação e problematização das questões envolvendo o 
espaço agrário paranaense. Também se insere nessa condição o acesso ao banco de 
dados da luta pela terra (Dataluta/PR) que tem subsidiado pesquisas e órgãos públicos.  
 
Resultados 
 
A pertinência em fazer transbordar conhecimentos sobre dinâmicas territoriais se explica 
em vista da opção política pelo agronegócio que vem colocando em disputa duas 
concepções distintas de desenvolvimento, uma que se restringe à dimensão técnica 
capaz de potencializar os dividendos da atividade agrícola, sem que se leve em conta os 
passivos socioambientais das práticas intensivas e ou predatórias e outra que se propõe 
abrangente, tomando a atividade agrícola como expressão da compatibilidade entre 
justiça ambiental e justiça social. As implicações territoriais da primeira, que é 
hegemônica, podem ser traduzidas nas tensões violentas manifestadas na luta pela terra, 
nos processos de expropriação/despossessão dos territórios, bem como, na dilapidação 
dos bens comuns. Daí a necessidade de instituir meios de socialização de conhecimentos 
que possam favorecer o empoderamento dos sujeitos ameaçados e que, não raro, 
encontram-se alijados seja por sua condição socioeconômica vulnerável, seja pela sua 

 
10 A Rede Dataluta de pesquisadores é composta por 17 grupos de pesquisa de diversos estados do 
território nacional. Maiores informações podem ser obtidas em: 
https://www.fct.unesp.br/?bookld211404042016#!/pesquisa/dataluta/rede-dataluta 
11 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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interdição ao conhecimento produzido nas universidades. Se por um lado, o público-alvo 
são estes sujeitos, não se pode descuidar de alvos cuja vinculação é estreita, dentre os 
quais se destaca os educadores e agentes do poder público, que precisam ter a seu 
dispor materiais didático-pedagógicos que traduzam as dinâmicas territoriais aos termos 
da formação cidadã, no campo da escola, bem como da ação cidadã, no campo da 
política, onde se definem as diretrizes, os meios e os fins das políticas públicas.  
Nesse sentido, em 2020, elaborou-se no âmbito do OQA-PR, relatório de diagnóstico 
socioeconômico de três comunidades de camponeses sem-terra do município de 
Cascavel/PR (Dorcelina Folador, Resistência Camponesa e Primeiro de Agosto), as quais 
estão sob ameaça de despossessão. Tal estudo, indicou a necessidade social e 
econômica de fortalecimento e garantia da territorialização estável das famílias dos 
respectivos acampamentos e não sua desterritorialização (COUTINHO et al., 2020). 
Em 2020, os eventos de diálogo com os movimentos sociais e povos originários 
precisaram ser realizados de forma online. Exemplo foi a realização VIII Jornada de 
Pesquisas Sobre a Questão Agrária no Paraná12. Os encontros foram realizados em cinco 
momentos entre os dias 18 de novembro e 01 de dezembro, sendo que, em cada dia da 
programação aconteceram debates sobre diferentes temáticas relacionadas à questão 
agrária, com a participação de professores, lideranças e integrantes de movimentos 
camponeses, indígenas e quilombolas. Na ocasião do evento ocorreu o lançamento do 
“Atlas da Questão Agrária no Paraná: diálogos em construção”. Este sistematiza um 
conjunto de materiais relacionados ao campo paranaense, construídos em constante 
diálogo com as comunidades camponesas, indígenas e quilombolas e será disponibilizado 
enquanto material para problematizar o ensino da temática agrária nas escolas de ensino 
fundamental, médio, técnico e profissionalizante; e nas universidades. 
Ainda na promoção da articulação entre os saberes da universidade e dos povos do 
campo, o OQA-PR e o Geolutas organizaram debate online com a presença de liderança 
estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), para debater: o 
Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular; os impactos da pandemia aos 
camponeses; e as ações de solidariedade promovidas pelo MST no Paraná. O 
acompanhamento no OQA-PR das ações de solidariedade organizadas pelo MST 
também possibilitou o registro destas em artigos de jornais (ROOS, 2020) e a construção 
de artigos científicos (ROOS et. al., 2020). É fundamental destacar que tais ações 
realizadas pelo MST são de extrema importância no momento atual da sociedade 
brasileira, uma vez que o intuito principal é promover acesso à alimentação de qualidade 
para as pessoas mais vulneráveis. 
Outra atividade realizada pelo OQA-PR, juntamente com acadêmicos do curso de 
Geografia da Unioeste campus de Marechal Cândido Rondon foi uma atividade de campo 
em novembro de 2019 no município de Quedas do Iguaçu, no qual foram visitados o 
acampamento Dom Tomás Balduíno e o Assentamento Celso Furtado. Na ocasião, os 
acadêmicos puderam dialogar com os camponeses que ali vivem e compreender as lutas 
diárias que estes enfrentam para garantir seus direitos e sua reprodução social.  
A partir das ações no OQA-PR foi possível identificar também a existência de inúmeros 
conflitos no campo paranaense, decorrentes das diferentes formas de uso e ocupação da 

 
12 https://www.youtube.com/channel/UCpQS121rY-00mxnLs80PAHQ. 
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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. De outro, estão aqueles que entendem a terra como 
espaço de trabalho fundamental para reprodução de seu modo de vida. No atual cenário 
político do estado, essa disparidade de interesses se evidencia devido aos diversos 
despejos que camponeses sem-terra acampados sofreram. Desde o ano de 2019, 
registrou-se a execução de dez ações de reintegração de posse (despejos) (ROOS; 
MOELLMANN; LUZ, 2019). Existem ainda aproximadamente 20 áreas no Paraná que já 
possuem autorização do Estado para serem despejadas e outras 50 sob ameaçadas de 
despejo (CEBs, 2019), como é o caso dos acampamentos Dorcelina Folador, Resistência 
Camponesa e Primeiro de Agosto no município de Cascavel. Com isso, centenas de 
famílias perderam (ou estão ameaçadas de perder) suas casas, plantações e criações 
que possuem há muitos anos e são obrigadas a migrar para a cidade em busca de 
sobrevivência. Atualmente, durante a pandemia da doença COVID-19, esses mandados 
foram suspensos pelo Ministério Público Federal, mas o estado de alerta permanece.  
Outros sujeitos que também continuam a sofrer são os indígenas, especialmente àquelas 
comunidades em luta pelo seu território na mesorregião Oeste do Paraná. Mesmo diante 
da atual situação de pandemia, no mês de julho de 2020, o Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) editou uma portaria que mantem suspenso o processo de demarcação 
da terra indígena Tekoha Guasu Guavirá, nos municípios de Guaíra, Altônia e Terra Roxa. 
Destaca-se que esse processo de anulação foi inicialmente emitido pelo próprio 
presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  
Na atual conjuntura agrária estadual, também impactada pela crise disseminada pelo 
novo Coronavírus, o acompanhamento realizado pelo Observatório tem evidenciado a 
falta de ações do Estado para a proteção (sanitária, política, da vida) das populações 
camponesas e especialmente das indígenas, extremamente afetadas pelo avanço da 
Covid-19 em seus territórios na mesorregião Oeste do Paraná. Por outro lado, nesta 
condição em que muitos estão passando por dificuldades extremas, os registros do 
Observatório captaram a solidariedade dos movimentos camponeses para com àqueles 
afetados pela atual crise. Ou seja, mesmo em dificuldades e com sua territorialização 
ameaçada estes sujeitos tem encontrado forças para ajudar outros que estão em situação 
semelhante.  
 
Considerações Finais 
 
O acompanhamento da questão agrária no Paraná evidencia a complexidade desta 
problemática, para a qual, tenta-se silenciar o debate e invisibilizar os conflitos. É no 
esforço de dar visibilidade às questões que envolvem o agrário no Paraná que o 
Observatório tem sido construído. Através deste tem se fomentado o debate, o qual é 
central para o desenvolvimento da sociedade. Nesse processo, a proposta tem efetivado 
ações transformadoras não apenas aos atendidos pelo projeto (comunidades 
camponesas, indígenas, quilombolas, movimento sociais etc.), mas a todos aqueles 
(docentes e discentes) que tem participado direta e indiretamente da construção. 
Por fim, é importante enfatizar a importância social da Universidade e do conhecimento 
científico, não apenas diante situações específicas como a vivida atualmente, pois a 

246



 

 

Universidade tem o compromisso social de contribuir com o desenvolvimento da 
sociedade. Portanto, projetos de extensão como o OQA-PR são fundamentais, pois 
trabalham diretamente com pessoas fragilizadas e invisibilizadas, prestando apoio e 
buscando formas de contribuir para a melhoria das condições desses grupos e diminuir as 
desigualdades de renda, política e educação, suprimindo a interdição ao conhecimento. O 
debate sobre as necessidades desses grupos marginalizados é extremamente importante 
para dar voz aos sujeitos. Assim, o observatório tem se constituído como mecanismo de 
socialização das problemáticas, ideias e conhecimentos com a comunidade, a fim de 
fortalecer a luta por direitos dos sujeitos do campo.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Site: http://questaoagrariapr.blogspot.com.br 
e-mail: djoni.roos@unioeste.br / Telefone: (45) 3284-7883.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
46974/2015. 
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ORIGEM BOTÂNICA DE AMOSTRAS DE MEL DE MUNICÍPIOS BEIRA LAGO E 

AFASTADOS DO LAGO DE ITAIPU– SAFRA 2019/2020 
 

 Regina Conceição Garcia1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Larissa Paola Favreto2, Seliane Roberta Chiamolera3, Luanda Leal das 

Neves Carvalho4. 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questões agrárias 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Análise; Identificação; Pólen. 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa objetivou verificar os principais tipos polínicos nas amostras de mel de Apis 
mellifera de municípios da região oeste do Paraná. As análises palinológicas foram 
realizadas mediante montagem de lâminas, utilizando a metodologia de acetólise, com 
base em levantamento florístico de áreas Beira lago de Itaipu (Entre Rios do Oeste e 
Santa Helena), e de áreas afastadas do lago (Marechal Cândido Rondon e Terra Roxa). 
As famílias mais expressivas foram Poaceae, Myrtaceae e Fabaceae. 
 
Apresentação 
 
Quando a abelha visita a flor alguns grãos de pólen podem ficar aderidos as seus pelos, 
sendo carregados involuntariamente. Estes grãos de pólen podem ser observados no 
néctar depositado nos alvéolos e por consequência no mel, sendo assim, possível 
determinar a origem botânica das plantas utilizadas pelas abelhas (Barth, 2004). 

A produção de mel no Brasil, no ano de 2019, foi de 45,98 mil toneladas, sendo a região 
Sul a principal produtora, responsável por 38,21% do total nacional. Os estados que se 
destacaram foram o Paraná, sendo o maior produtor do Brasil, com 15,72% da produção 
nacional seguido pelo Rio Grande do Sul, com 13,61%; Piauí, com 10,92%; São Paulo, 
com 9,85%, Minas Gerais, com 9,19% e Santa Catarina com 8,87% (IBGE, 2019). A 
região Oeste do Paraná foi responsável por 780 toneladas, sendo que, de acordo com 
Moraes et al. (2019), a maior parte da produção concentra-se nos municípios ao longo do 
lago Itaipu, no rio Paraná. 

 
1Regina Conceição Garcia, Zootecnia, centro de ciências agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
garcia.regina8@gmail.com. 
2Larissa Paola Favreto, Zootecnia, centro de ciências agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
larissafavreto@hotmail.com. 
3Seliane Roberta Chiamolera, Zootecnia, centro de ciências agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
selianechiamolera@hotmail.com. 
4Luanda Leal das Neves Carvalho, Zootecnia, centro de ciências agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-
mail: luandaleal_carvalho@hotmail.com. 
 

248



 

 

As características fitogeográficas da região Oeste do Paraná 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. Algumas pesquisas sobre melissopanilogia vêm 
sendo realizadas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) desde 
2006, com o objetivo de criar uma identidade regional para esse produto. 
A construção da usina hidrelétrica de Itaipu entre 1975 e 1982, ocasionou o alagamento 
de uma grande extensão de área para a criação do reservatório de Itapu, afetando 
principalmente municípios lindeiros ao lago de Itapu: Guaíra, Terra Roxa, Marechal 
Cândido Rondon, Santa Helena, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Foz do 
Iguaçu e no ano de 1993, o distrito de Entre Rios do Oeste, se emancipou de Marechal 
Cândido Rondon, tornando-se também um município lindeiro. (Ribeiro et al., 2012). 
A COOFAMEL (Cooperativa Agrofamiliar Solidária de Apicultores do Oeste do Paraná), 
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 e BIOLABORE - Cooperativa de Trabalho e Assistência 
Técnica do Paraná), solicitou junto ao INPI, em 9 de dezembro de 2015, o pedido de 
Indicação Geográfica (IG), por procedência (IP). Na documentação encaminhada foi 
salientada a tradição da região na produção de mel e a importância das parcerias que 
formam a rede da apicultura na região, da qual a UNIOESTE participa desde 2003. A 
concessão foi aprovada e publicada na Revista de Propriedade Industrial número 2426, 
em quatro de julho de 2017 (INPI, 2017). Essa cooperativa conta com aproximadamente 
200 associados, porém, somente os que atenderem os itens do Regulamento de Uso 
poderão utilizar o selo. Esse controle de qualidade passa por vários setores da cadeia 
apícola, do beneficiamento à comercialização.  
A próxima etapa será a reivindicação da Denominação de Origem (DO) para o mel da 
região, sendo que para esse selo é necessária à comprovação de um diferencial 
relacionado à sua origem, sendo assim de fundamental importância a caracterização do 
mel desta região e a comprovação de sua relação com o ambiente onde foi produzido e 
sua origem fitogeográfica, por meio de análises laboratoriais e ferramentas estatísticas. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Essa proposta foi desenvolvida empregando uma metodologia participativa, por meio da 
interação com apicultores e técnicos ligados à rede de Apicultura, formada na região 
Oeste do Paraná desde 2006, a partir de parcerias entre a UNIOESTE, Associação dos 
Apicultores do Oeste do Paraná (APIOESTE), Associação dos Apicultores de Entre Rios 
do Oeste (APIER), COOFAMEL, CNPq, SETI, ITAIPU-Binacional, MEC-SESU, EMATER, 
CAPA, SEBRAE, entre outros. Essa metodologia participativa vem sendo utilizada em 
vários projetos e implica desde a busca de demandas dos apicultores e técnicos, ao 
desenvolvimento de pesquisas participativas, envolvendo produtores, e à divulgação dos 
resultados, por meio de reuniões, dias de campo e realização do Seminário Estadual de 
Apicultura, com frequência anual. 
Foram coletados materiais botânicos que possibilitaram a identificação das plantas, como 
ramos, flores, frutos e pólen, este levantamento das plantas apícolas foi realizado na 
Estação Experimental Prof. Alcibíades Luiz Orlando, de Entre Rios do Oeste, e na 
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Estação Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa, de Marechal Cândido Rondon, 
ambas vinculadas ao Núcleo de Estações Experimentais da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – Campus de Marechal Cândido Rondon (UNIOESTE – MCR). Com o 
material coletado foram montadas exsicatas, por meio da secagem de acordo com 
técnicas usuais de (Louveauxet al., 1970), e identificados por meio de bibliografia 
especializada.  
Foram analisadas e comparadas amostras de méis dos municípios de Entre Rios do 
Oeste, Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa e Santa Helena, sendo 15 amostras de 
cada município, da safra 2019/2020. Para a coleta do mel foram utilizadas embalagens 
plásticas de 500g e com bocas largas. As amostras foram identificadas e levadas ao 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UNIOESTE e armazenadas em temperatura 
ambiente.  
As lâminas foram montadas a partir de amostras do mel, por meio de acetólise, método 
descrito por (Louveauxet 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 foram observadas e fotografadas em microscópio trinocular, com câmera 
acoplada (OPTON), em aumento 400 e 1.000 vezes. 
Foi calculada a média, expressa por meio da porcentagem dos tipos polínicos mais 
representativos, e a frequência em que os mesmos foram registrados para cada 
município. Com a frequência analisada será possível criar uma rede de interação entre 
pólen-amostra, permitindo a avaliação de cada amostra de mel, baseada no número total 
de grãos de pólens que a compõem e nível de especialização total entre as cidades. Além 
de auxiliar na caracterização do mel, o aspecto analisado prediz a importância de cada 
espécie vegetal na dieta das abelhas. 
Posteriormente todas essas informações serão repassadas à COOFAMEL, para serem 
incorporadas ao Sistema de Informações Geográficas criado para a região (Camargo et 
al., 2014). 
 
Resultados 
 
Por conta da pandemia imposta pela Covid-19 as análises melissopalinológicas das 
amostras de méis estão sendo realizadas, as lâminas referentes às cidades de Marechal 
Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste ainda serão identificadas, até o momento foram 
lidas um total de 20 amostras de mel (13 correspondentes à cidade de Terra Roxa - TR e 
7 de Santa Helena - SH), os tipos polínicos identificados nas lâminas foram classificados 
pela análise quantitativa (Louveaux et al., 1978), conforme pode se observar na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Classificação polínica quantitativa de amostras de mel de Apis mellifera safra 
2019/2020, provenientes de municípios do Oeste do Paraná, de acordo com a 
metodologia de Louveauxet al. (1978). 
 

Porcentagem Classificação Número de Ocorrências 
Polínicas  
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<3% Pólen Ocasional 7 Pólens Identificados 

3% a 15% Pólen Importante 8 Pólens Identificados 

15% a 45% Pólen Acessório 13 Pólens Identificados 

>45% Pólen Dominante 5 Pólens Identificados 

   

 
Dentre as amostras de mel analisadas até o momento, se pode perceber a presença de 
algumas famílias como a Poaceae e Myrtaceae, com 37% e 24% do total de tipos 
polínicos observados nas lâminas, respectivamente, se destacaram na safra 2019/2020. 
Avaliando os tipos polínicos de amostras de mel da cidade de Santa Helena – PR, Moraes 
et al. (2019) encontraram em sua pesquisa as espécies de Parapiptadeniarigida 
(Mimosaceae), Eucalyptus spp. (Myrtaceae), H. dulcis (Rhamnaceae), 
Leucaenaleucocephala (Mimosaceae) e tipo Myrciasp. (Myrtaceace). As imagens de 
alguns tipos polínicos podem ser observadas na figura 1.  
 

 
Figura 1 – Tipos polínicos identificados nas amostras de mel de Apis mellifera da região Oeste do Paraná, 
safra 2019/2020: 1 - Myrceugeniaeuosma; 2 - Urochloa arrecta (Hack. exT.Durand&Schinz); 3 - 
Triticumaestivum L.;4 - Albizianiopoides (SpruceexBenth); 5 -Avena sativa L.; 6- Eugenia uniflora L. 

 
Espécies nativas das famílias Fabaceae e Myrtaceae, por exemplo, os angicos 
(Parapiptadaenearigida e Anadenanthera colubrina) e a pitanga (Eugenia uniflora), 
respectivamente, já foram encontradas em trabalhos anteriores na região, inclusive nos 
levantamentos florísticos realizados. Outras espécies, como Eucalyptus spp. 
eLeucaenaleucocephala, que até o momento não tiveram nenhuma ocorrência neste 
trabalho, já foram evidenciados em estudos anteriores com grande expressividade para a 
região, conforme apontado por Camargo (2011) e Sekine (2011). 
Camargo et al. (2014) encontraram, em levantamento florístico nos municípios de Santa 
Helena e Marechal Cândido Rondon, 32 famílias e 15 espécies de plantas coincidentes. 
Entre as famílias encontradas e que se correlacionam com as identificadas neste estudo 
estão a Fabaceae, Myrtaceae, Asteraceae e Boraginaceae. 
O fato de a família Poaceae ser a mais encontrada pode estar relacionada às grandes 
áreas agrícolas presentes na região como trigo, soja e o milho, dependendo da época do 
ano.  A representatividade de famílias Fabaceae e Rhamnaceae, como por exemplo, o 
angico e uva-do-Japão, popularmente conhecidas na região, foi citada em trabalhos 
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anteriores (Camargoet al., 2014; Moraes et al. 2019) provavelmente ainda não foi 
verificada neste trabalho, em função do número de amostras avaliadas e ao período de 
coleta do mel. 
Devido ao enfrentamento do Covid-19, as análises foram realizadas parcialmente e os 
estudos ainda serão finalizados para resultados com mais precisão e exatidão. As 
análises palinológicas são importantes para comprovar a qualidade do mel da região e 
suas características, relacionando-as com sua origem fitogeográfica. 
No dia 21 de Fevereiro de 2020 foi realizado o VIII SEMINÁRIO DE APICULTURA DA 
REGIÃO OESTE DO PARANÁ, Organizado pela Professora Dr. Regina Conceição Garcia 
e os alunos do Grupo de Pesquisa GEPA (Grupo de Pesquisa e Estudos com Abelhas). O 
Seminário contou com palestras solicitadas pelos apicultores sendo elas Mortalidade das 
Abelhas/Apicultura na Colômbia, ministrada pelo Prof. Dr. Jorge Euclides Tello Duran da 
Universidade Nacional de Bogóta e a palestra Manejo para produção e comercialização 
do mel, ministrada pelo Dr. Heber Luiz Pereira Apicultor e consultor do SENAR-MS 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), também foram apresentados aos apicultores 
às ações e resultados das pesquisas realizadas pela Universidade na apicultura na região 
Oeste do Paraná, os resultados foram apresentados pelos alunos do Grupo GEPA. 
 
Considerações Finais 
 
Todas as ações foram realizadas em conjunto pelos parceiros da rede de apicultura do 
Oeste do Paraná, fortalecendo a apicultura familiar. 
Com as análises palinológicas realizadas se identificou maior ocorrência das famílias 
Poaceae, Myrtaceae e Fabaceae nas amostras de mel de Apis mellifera em apiários 
localizados nos municípios de Terra Roxa e Santa Helena.  
A ocorrência dessas famílias pode ser explicada por conta da época da colheita do mel e 
de espécies agrícolas cultivadas, de pastagens de mata, nativas ou introduzidas na 
região.  
Está pesquisa participativa contribuirá para a obtenção do selo de Denominação de 
Origem do mel, valorizando assim o mel da região e agregando valor aos pequenos 
produtores. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
 Endereços de e-mail da coordenadora: garcia.regina8@gmail.com e 
regina.garcia@unioeste.br. Endereços de e-mail da autora: larissafavreto@hotmail.com e 
larissapaolafavreto@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
38928/2013 
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Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questão agrária 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Clostridium; Enterobactérias; Aeróbios Mesófilos. 
 
Resumo 
 

Objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica de leguminosas alternativas para 
nutrição de ruminantes, com potencial para a utilização em sistemas de produção de leite. 
As bactérias analisadas foram Clostridium, enterobactérias e aeróbios mesófilos na 
crotalária ochroleuca, feijão-guandu, lab lab e moringa. O uso dessas leguminosas se torna 
viável por estarem dentro dos padrões microbiológicos exigidos pela IN N° 60 (2019), não 
sendo prejudiciais para o consumo dos animais. 
 
Apresentação 
 

Em 2019, o Paraná foi o maior produtor leite, sendo responsável por 12,45 % da 
produção nacional (IBGE, 2019). A bovinocultura se destaca no estado com produção 
oriunda da atividade de pequenos e médios produtores e os derivados produzidos nas 
agroindústrias ou artesanalmente dos produtores (queijo, nata, iogurte, entre outros) 
(OLIVEIRA et al., 2004).  

Em algumas épocas do ano os produtores ainda sofrem com a escassez de 
volumosos, resultando em perdas na produção (BRITO, 2015). Desta forma, o estudo de 
fontes de leguminosas alternativas pode auxiliar na tomada de decisão durante o período 
crítico, ressaltando que para obtenção de um produto de qualidade é necessário que os 
alimentos fornecidos aos animais também tenham qualidade. As análises microbiológicas 
auxiliam na identificação de microrganismos maléficos que depreciam a qualidade, como o 
Clostridium, enterobactérias e os aeróbios mesófilos. Os animais podem ser contaminados 

 
1 Doutora, Zootecnia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. mazambom@hotmail.com.  
2 Graduandos, Zootecnia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. gabriel-comin@outlook.com, 
larisa.nunes@hotmail.com, beniteszootecnia@gmail.com, luizamonara2@gmail.com, 
analuandreoni@hotmail.com.  
3 Mestrandos, Zootecnia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. maria.luiza.fischer@hotmail.com’. 
Ida.zootecnia@live.com, guga.1.masc@hotmail.com 
4 Doutorando, Zootecnia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon vetricardo.kliemann@gmail.com 
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através da ingestão de alimentos contaminados, como a silagem ou alguma forragem in 
natura (NATH, 2016). 

As forrageiras alternativas são eficientes quando bem manejadas, podendo ser 
utilizadas leguminosas perenes ou de ciclos curtos. Neste contexto, pode-se citar o feijão-
guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.), devido seu sistema radicular é resistente a secas, e se 
caracterizando por ser um alimento proteico (FARIAS et al., 2013). O Lab lab (Lablab 
purpureus), também é forragem proteica, caracteriza-se por um crescimento indeterminado 
(continua a crescer após florecer) e se adapta a diferentes tipos de solo. A Crotalária 
ochroleuca (Crotalaria ochroleuca L.) é uma leguminosa que produz uma quantidade 
elevada de biomassa, crescimento determinado (cessa o crescimento vegetativo após o 
florescimento), arbustivo e porte ereto (BARRETO; FERNANDES, 2001). Já a moringa 
(Moringa oleífera Lam.), possui um teor de proteína elevado, Ferreira et al. (2008) encontrou 
teor de 33,77% sendo uma alternativa para redução de usos de concentrados proteicos que 
tem custo elevado.   

As bactérias do gênero Clostridium são indesejáveis e apresentam formação de 
esporos nas plantas que surgem em contado com solo contaminado por adubos mal 
compostados (FENLON et al., 1995). Os esporos podem resistir ao processo de 
pasteurização do leite, comprometendo assim qualidade do alimento que poderá causar 
danos na produção de lácteos (MAHANNA, 1994). 

As enterobactérias é uma família de bacilos gram-negativos responsáveis por 
infecções generalizadas em bovinos. Eles crescem em vários meios sólidos e geralmente 
podem ser facilmente identificados com análises microbiológicas (BRANDÃO NETO, 2019). 

Bactérias aeróbias mesófilas são indicadores de qualidade da saúde alimentar, em 
elevadas quantidades indicam que os alimentos não são saudáveis. Além disso, o 
surgimento desse tipo de bactéria em alimentos não perecíveis indica uso de matérias-
primas contaminadas ou processadas sem qualificação (FRANÇA FILHO, 2005). 

Assim, objetivou-se com o estudo avaliar a qualidade microbiológica de diferentes 
alimentos alternativos para nutrição de ruminantes com potencial para a utilização em 
sistemas de produção de leite. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Cooperativa Agroindustrial 
Copagril, no município de Marechal Cândido Rondon, Paraná. A semeadura das plantas 
leguminosas alternativas foi realizada no dia a 30 de novembro de 2019 em parcelas de 
três metros de largura por quatro metros de comprimento. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (crotalária, feijão-guandu, lab 
lab e moringa) e com quatro repetições. 

Realizou-se semanalmente o acompanhamento do desenvolvimento das forragens 
implantadas, e o controle de ervas daninhas. O corte total das parcelas de forragens foi 
realizado aos 104 dias da semeadura das culturas, manualmente. Após o corte, o material 
foi picado, homogeneizado e foi realizada a coleta in natura de forma asséptica, em 
quadruplicadas e acondicionadas em sacos plásticos sendo encaminhadas ao Laboratório 
de Microbiologia pertencente à Unioeste, campus Marechal Cândido Rondon.  
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No laboratório, foram realizadas as análises para contagem padrão de placas da 
família Clostridium, enterobactérias e contagem padrão de aeróbios mesófilos dos 
alimentos. O material utilizado foi esterilizado previamente em autoclave a 121°C por 15 
minutos e mantido durante a semeadura e o manuseio das unidades analíticas as 
condições de esterilidade, trabalhando sempre perto da chama do bico de Bunsen e 
desinfetando a bancada e as mãos com álcool 70% (TRONCO, 2003).  

Para as análises microbiológicas, adicionaram-se 25g da amostra em 225 ml de água 
destilada previamente esterilizada representando a diluição 10⁻¹. Procedeu-se até a 

diluição 10⁻4, seguindo as técnicas de cultura descritas por Silva et al. (1997). A contagem 
padrão de aeróbios mesófilos (Plate Count Agar) e Clostridium spp. (Reinforced Clostridium 
Agar) foram realizadas através da técnica de semeadura em superfície e as placas foram 
incubadas em estufa (Eletrolab-EL202) a 37 °C por 24 a 48 horas para os aeróbios 
mesófilos, e para os Clostridium spp. foram incubados em estufa com injeção de CO2 
(Tecnal-Te-399) a 35°C por 24 horas. Para a contagem de enterobactérias, foi utilizada a 
técnica de semeadura por profundidade, em meio Violet Red Bile Agar (VRB) e as placas 
foram incubadas na estufa (Eletrolab-EL202) a 36 °C por 24 a 48 horas. Após o tempo de 
incubação, foram quantificadas as placas que apresentavam entre 30 e 300 unidades 
formadoras de colônias (UFC), com o auxílio de um contador de colônias tipo Quebec e 
transformados para logUFC/g. 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e 
posteriormente submetidos a análise estatística utilizando PROC GLM do SAS® 
OnDemand for Academics, sendo as médias comparadas através do teste de Tukey, ao 
nível de 5% de significância. 
 
Resultados 
 

No início de 2020, os produtores puderam acompanhar e observar na forma de dia 
de campo, o desenvolvimento das leguminosas alternativas. Houve um grande interesse 
dos produtores pelas forragens alternativas, pois as mesmas possuem facilidade de 
semeadura e baixo custo de manutenção que produzem resultados similares a alimentação 
convencional. Cultivares facultativos podem ser produzidas em grande escala em épocas 
de escassez de forragens podendo suprir as necessidades nutricionais nesse período. 

A incidência de bactérias do gênero Clostridium, enterobactérias e aeróbios 
mesófilos das forragens alternativas (crotálaria, feijão-guandu, moringa e lab-lab), in natura, 
estão apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que não houve diferença estatística no 
perfil microbiológico para as diferentes plantas forrageiras avaliadas.   

 
Tabela1. Perfil microbiológico de forragens alternativas in natura  

Bactérias 
(log UFC g-¹) 

Forragens alternativas 
P valor Média CV 

Crotalária Feijão-Guandu Moringa Lab-Lab 

Clostridium 5,505 4,593 4,932 4,732 0,109 4,964 9,77 

Enterobactérias 5,435 5,250 4,857 5,827 0,123 5,329 9,61 

PCA1 6,455 6,260 5,683 6,850 0,508 6,318 14,72 
1contagem padrão de aeróbios mesófilos 
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A Instrução Normativa N° 60, de 23 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), 

estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos, sendo permitido valores 
entre 5 e 10 unidades formadoras de colônias para os microrganismos analisados. As 
forragens analisadas apresentaram médias dentro do recomendado, garantindo assim 
qualidade do material utilizado para alimentação animal. 

Ao analisar a população de Clostridium e enterobactérias no capim tifton 85, Nath 
(2016), encontrou valores equivalentes a 4,40 e 4,05 log UFC g-¹, já Venturini (2019) 
encontrou 5,93 e 5,68 de log UFC g-¹ no sorgo forrageiro e o Tinini (2018) também 
apresentou resultados próximos aos encontrados neste trabalho quando avaliou variedade 
5721 da mandioca, sendo eles 5,49 e 5,48 log UFC g-¹, respectivamente. 

 
Considerações Finais 
 

O uso de leguminosas alternativas como volumoso (crotalária, leucena, lab-lab e 
feijão guandu) se torna viável por estarem dentro dos padrões microbiológicos exigidos pela 
Instrução Normativa N° 60, de 23 de dezembro 2019. Os valores encontrados dos 
microrganismos em questão não são prejudiciais para o consumo dos animais. 

Como últimas considerações, ressalta-se a importância de pesquisas de forragens 
alternativas para alimentação animal e avaliação da qualidade com estudos 
microbiológicos. 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS LABORATÓRIOS DE FITOPATOLOGIA E 

NEMATOLOGIA DA UNIOESTE NOS ANOS DE 2019 E 2020 
 

José Renato Stangarlin1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Odair José Kuhn1, Marta Inês Ferreira da Cruz 2, Gabriela Zarnott 3, 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 
 

Área Temática: (08 - Trabalho) 
Linha de Extensão: (Desenvolvimento rural e questões agrárias) 

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 nos anos de 2019 e 2020. Na 
Nematologia foram recebidas 37 amostras em 2019 e 04 amostras em 2020, com 
predomínio dos nematoides dos gêneros Helicotylenchus, Pratylenchus e Scutellonema. 
Na Fitopatologia foram analisadas 67 e 13 amostras em 2019 e 2020 respectivamente, 
predominando os gêneros de fungos Macrophomina, Fusarium e Phytophthora e a 
bactéria Xanthomonas vasicola pv. vasculorum. 
 
Apresentação 
 

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 nos anos de 2019 e 2020 

                                            
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 Estagiária. E-mail: zarnottgabriela@gmail.com  
4 Pós-graduandos em Agronomia, Centro de Ciências Agrárias, Mal. Cândido Rondon. E-mail: 
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  
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pelos 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, 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 auxílio 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 observou-
se 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. 
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Resultados 
 

No Laboratório de Nematologia foram analisados materiais provindos do Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Paraguai, cujas porcentagens correspondem a 93%; 5% e 2%, 
respectivamente, totalizando 41 amostras (total dos anos 2019 e 2020). Destas, 12% 
foram de solo e 88% foram de raízes de plantas. As amostras contendo raízes pertenciam 
as seguintes culturas: milho – 59%; soja – 11%; banana – 7%; grama – 7%; e outras 
(araruta, fumo e citros) – 16%. Algumas 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 Pratylenchus esteve presente em 33%; 
Helicotylenchus estava presente em 26%; Scutellonema com 19%; Meloidogyne estava 
presente em 8%; família Dorylaimoidea em 7%; e outros (Tylenchulus, Longidorus, 
Rotylenchulus, Dithilenchus e Tubixaba) em 7%. 

No Laboratório de Fitopatologia foram analisados 80 materiais provenientes do 
Paraná (65%) e Mato Grosso do Sul (35%) (total dos anos 2019 e 2020). Os materiais 
pertenciam às seguintes culturas: mandioca – 37%; milho – 28%; soja – 19%; e outras 
culturas como araruta, espada-de-são-jorge, grama, alface e rúcula – 16%. Os agentes 
fitopatogênicos identificados foram fungos e bactérias. Os fungos que apresentaram maior 
ocorrência foram: Macrophomina phaseolina – 23%; Fusarium sp. – 15%; Phytophthora 
sp. – 7,5%; e outros, representados por Exserohilum turcicum, Giberella moniliforme, 
Fusarium oxysporum, Phyalophora gregata, Pythium e as bactérias Pseudomonas sp. e 
Erwinia sp. que apresentaram 29,5%. A bactéria Xanthomonas vasicola pv. vasculorum 
esteve presente em 25% do total das amostras com patógenos. 
 
 
Considerações Finais 
 

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 de Fitopatologia da Unioeste em Marechal Cândido 
Rondon, nemafitounioeste@gmail.com, fone: (45) 3284-7913. 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE: ANÁLISES DE SOLOS, PLANTAS E 
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E CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL  

 
Affonso Celso Gonçalves Jr.1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participante: Emerson Silveira Gasparotto2 
 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e Questões Agrarias 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Análises; Agronegócio; Sustentabilidade. 

 
Resumo 
 
As análises agronômicas e ambientais vêm se tornando cada vez mais importantes para o 
desenvolvimento do agronegócio. O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental 
atuou desde o ano 2000 realizando estas análises junto à comunidade. Desde de seu 
primeiro ano, o laboratório participou dos controles de qualidade da CELA-PR e IAC-SP, e 
recebeu os selos de qualidade. No ano de 2020 o Laboratório encerra um ciclo de 20 
anos de serviços prestados. 

 

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 agroindústria. Deste modo, o Laboratório de Química Ambiental e 

Instrumental atuou 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 

                                            
1 Pós Doutor em Ciências Ambientais, UFG-GO. Email: affonso133@hotmail.com 
2 Bacharel em Direito, UNIOESTE Marechal Cândido Rondon. emergasparotto@yahoo.com.br 
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2008, também com análises granulométricas do solo e análises físicas e químicas de 

águas. Foram 20 anos de um trabalho voluntário, árduo, de excelência e com extrema 

dedicação. Um ciclo que se encerra para toda a equipe do laboratório, mas que não 

necessariamente deve se encerrar na UNIOESTE, pois existem outros laboratórios e 

professores capacitados que podem dar continuidade a este trabalho junto à comunidade.  

 

Análise de Solos 
 

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental, prestou 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 fazia parte do rol analítico 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 físicas 

de solo (granulometria), determinando os teores de argila, silte e areia no solo. Neste 

mesmo ano, deu-se início a participação no controle de qualidade Interlaboratorial do 

Instituto Agronômico de campinas – IAC.  

Com relação aos controles de qualidade, o Laboratório de Química Ambiental e 

Instrumental sempre participou 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 

classificados e ranqueados. Os laboratórios que alcançam os conceitos “excelente” e 

“muito bom” recebem selo de qualidade, 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. 
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Análise de Tecido Vegetal 

Avaliar os teores nutricionais das plantas também tem sido de grande importância para 

avaliação da produtividade, pois possibilita aos produtores detectarem as carências, 

excessos de nutrientes e eventuais toxicidades, diminuindo gastos muitas vezes 

desnecessários. Referente às análises de plantas, o laboratório disponibilizou 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, 

2016).  

 
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, efluentes e compostos orgânicos em geral. Para as amostras 

ambientais o laboratório disponibilizou 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, 2016) 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 realizou 42.171 análises 

de solos, 1.885 análises de plantas, 1.842 análises especiais e 510 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 recebeu 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-
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Reitoria de Extensão e foi coordenado nessas duas décadas pelo Prof. Dr. Affonso Celso 

Gonçalves Jr. e desde o ano de 2000 foram firmados convênios com prefeituras da região 

Oeste do Paraná, o que garantiu o sucesso obtido pelo laboratório de Química Agrícola e 

Ambiental na prestação de serviços. Até o início da pandemia de COVID-19, contávamos 

com parceria/convênios com as seguintes prefeituras municipais paranaenses: 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 10 melhores do Brasil, segundo IAC-SP, que tem a 

participação de 153 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 2020. 

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 
2018 1.061 13 143 01 Excelente 
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Considerações Finais 
 

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental da UNIOESTE desenvolveu este 

trabalho de prestação de serviços durante 20 anos e sempre esteve entre os primeiros do 

ranking estadual e nacional no quesito qualidade. O reconhecimento deste trabalho 

sempre foi 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, que contava atualmente com 11 prefeituras municipais 

do Oeste do Paraná. Cabe salientar que o laboratório realizou toda esta gama de análises 

não apenas para a comunidade externa, mas também 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, durante todo o 

período em que atuou como prestador de serviço. Aproximar a sociedade da Universidade 

por meio da prestação de serviços sempre foi 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 foi 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 
Projeto cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão sob nº: 20477/2007 
Situação: Em fase de encerramento. 

2019 1.434 74 53 04 Excelente 
2020 101 00 00 00 Excelente 
Total 42.171 1.885 1.842 510   
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EMPODERAMENTO FEMININO NA AGRICULTURA: UM ESTUDO DE CASO NA LAR 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (PARANÁ) 

 
Pery Francisco Assis Shikida1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Roberta Vedana2, Marcos de Oliveira Garcias3, Mary Paula Arends-
Kuenning4 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questões agrárias 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Mulheres; Participação; Empoderamento na agricultura. 
 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi mensurar e analisar o empoderamento das mulheres, em sua 
maioria agricultoras, associadas à Lar Cooperativa Agroindustrial ou participantes por 
meio da associação de seus maridos. Para a obtenção dos resultados, foram coletados 
dados primários, por meio de entrevistas com 300 indivíduos. A partir desses dados foi 
feita a aplicação de uma adaptação do Women’s Empowerment in Agriculture Index 
(WEAI). O resultado da pontuação de empoderamento do WEAI adaptado indicou que 
estas são empoderadas, pois atendem a adequação em mais de 80% dos indicadores 
ponderados. O teste de sensibilidade, considerando outros pontos de corte, confirmou 
esse resultado. Ademais, verificou-se que, mesmo experimentando um nível elevado de 
empoderamento, a disparidade entre os gêneros em favor dos homens existe. Esse 
resultado evidencia que, embora o status das mulheres na agricultura na região Oeste do 
Paraná seja diferenciado, a lacuna entre os gêneros em favor dos homens prevalece. 
Constatou-se, ainda, a partir da percepção dos entrevistados em relação ao 
empreendedorismo e a contribuição da Lar nesse aspecto, o reconhecimento da 
importância de atividades que estimulem o empreendedorismo e uma maior atuação 
feminina na agricultura, sobretudo promovidas pela Cooperativa. 
 
Apresentação 
 
Mesmo diante da importância do empoderamento das mulheres na agricultura e do 
aumento das discussões a este respeito, fica evidente a escassez de trabalhos 
acadêmicos e científicos no Brasil; sobretudo trabalhos focados em analisar a 
participação feminina na tomada de decisões em âmbitos da produção, geração de renda, 
acesso a recursos, participação em grupos sociais e na alocação do tempo. 
Entendendo a importância de se pesquisar sobre este assunto, a presente pesquisa 
buscou agregar os interesses acadêmicos, fomentados pela parceria entre a Universidade 

 
1 Professor Associado da UNIOESTE, campus Toledo. E-mail: peryshikida@hotmail.com.  
2 Mestre em Economia pela UNIOESTE, campus Toledo. E-mail: robertavedana@hotmail.com. 
3 Professor Adjunto da UNILA, campus Foz do Iguaçu. E-mail: marcos.o.garcias@gmail.com. 
4 Professora Associada da University of Illinois, campus Champaign. E-mail: marends@illinois.edu. 
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Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e a University of Illinois at Urbana-Champaign, 
aos interesses da Lar em saber sobre a participação feminina nas decisões agrícolas. Ao 
compreender o papel cada vez maior da mulher no cenário econômico da agricultura 
regional e investir em capacitações e treinamentos direcionados ao público feminino, a 
Cooperativa chama atenção para a questão do empoderamento da mulher. Neste sentido, 
o objetivo deste estudo foi mensurar e analisar o empoderamento das mulheres, em sua 
maioria agricultoras, associadas à Lar Cooperativa Agroindustrial ou que participam por 
meio da associação a seus maridos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para este trabalho foi realizada uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com 
auxílio de um questionário para associados da Lar Cooperativa Agroindustrial. A escolha 
desta empresa para realização da pesquisa se deu em função do interesse comum da Lar 
em entender a participação feminina na tomada de decisões, a partir do contexto 
socioeconômico regional. 
Para otimização de recursos humanos, financeiros e de tempo, das 13 unidades da Lar 
Cooperativa na região Oeste paranaense, foram selecionadas aleatoriamente cinco 
unidades para a realização da pesquisa. O sorteio das unidades que fizeram parte do 
estudo foi feito levando-se em consideração a proporção de associados em cada regional. 
Como optou-se por cinco regionais, foi criado um valor médio de amplitude dividindo-se o 
total de associados da região Oeste paranaense (7.071) por 5, chegando no valor de 
1.414,2. Depois, sorteou-se 5 números aleatórios, sem repetição, entre 1 e 1.414, cada 
número sorteado indicou no acumulativo de associados quais foram as unidades 
selecionadas. Os cinco municípios sorteados foram: Matelândia, Missal, Santa Helena, 
São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu 
Para o cálculo do tamanho da amostra tomou-se como base o número total de associados 
na região de abrangência da Lar no Oeste do Paraná (7.071). Foram aplicados 300 
questionários com um nível de 95% de confiança e margem de erro de 5,54%. Os 
questionários foram aplicados apenas em domicílios com a presença de casais héteros, 
deste modo, a amostra foi composta por 150 mulheres e 150 homens. A opção por 
entrevistar casais se deu pela facilidade de identificar os principais adultos masculino e 
feminino tomadores de decisão de cada domicílio, critério metodológico do WEIA que 
possibilita a mensuração da paridade de gênero. 
Esta amostra foi dividida ainda em dois grupos de pesquisa. Do total de 150 casais 
entrevistados, metade (75) foram do grupo de “tratamento”, formado por domicílios em 
que a mulher é participante do Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, 
mantido pela Cooperativa. Em relação à outra metade (75), foram excluídos os casais em 
que a mulher participa dos treinamentos oferecidos pela Lar, estes fizeram parte do grupo 
de “controle”. Ou seja, fizeram parte do grupo de controle, casais em que a mulher não é 
participante ativa do Programa direcionado ao público feminino. 
O número de domicílios visitados em cada uma das unidades, para os dois grupos 
amostrais, foi calculado seguindo a metodologia de amostragem com probabilidade 
proporcional ao tamanho da população (total de associados de cada unidade da Lar 
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Cooperativa Agroindustrial), indicada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF, 2000).  
As unidades sorteadas totalizaram aproximadamente 52% do total de associados e 42% 
do total de mulheres que participaram das atividades do Programa de Desenvolvimento 
da Liderança Feminina no ano anterior. 
Sabendo-se o número de entrevistados de cada grupo para as unidades sorteadas, o 
método de seleção para os associados que seriam entrevistados se deu também por 
método aleatório. Para o grupo de tratamento, a lista de participantes foi baseada na 
presença das mulheres em atividades realizadas pela Lar no ano de 2018. A seleção das 
mulheres que fizeram parte da pesquisa teve como primeiro passo a identificação das 
mulheres que atendiam o critério da pesquisa, ou seja, que possuíam esposo ou 
companheiro – isto foi feito com o auxílio de uma das líderes locais do Comitê Feminino 
da Lar. O segundo passo foi sortear o nome das possíveis participantes, de modo a 
reorganizar a lista aleatoriamente, relacionada originalmente em ordem alfabética.  
Para o grupo de controle foi realizado inicialmente uma seleção randômica a partir da lista 
total de associados de cada uma das cinco unidades, os associados estavam listados 
nominalmente em ordem alfabética. Assim foi excluído qualquer viés de seleção da 
amostra. Conhecidos os nomes dos possíveis participantes, o próximo passo foi 
identificar, desta vez com o auxílio da gerência da respectiva unidade, os associados que 
atendiam o critério da pesquisa deste grupo, ou seja, associados que possuíam 
esposo(a)/companheiro(a), excluídos os casais em que a mulher participa das atividades 
promovidas pelo Programa mantido pela Cooperativa. 
Após, foi estabelecido contato telefônico com os sorteados de ambos os grupos 
(tratamento e controle), a fim de realizar o convite para participar da entrevista. Tendo 
aceitado, os casais indicaram dia e horário convenientes para a sua realização. O local 
para a aplicação do questionário, se na sua casa ou na unidade da Lar Cooperativa, 
também foi definido pelos participantes. 
Em janeiro de 2019 foram feitas pesquisas de campo/observação participante com a visita 
da Profa. Dra. Mary Arends-Kuenning, a técnica da observação participante foi útil para 
aprimoramento do questionário e conhecimento da realidade estudada. O período de 
aplicação da sua versão final ocorreu ao longo dos meses de fevereiro a dezembro de 
2019. A extensão de 11 meses para a realização da pesquisa se justifica pela 
abrangência e complexidade do questionário que necessitou a realização de entrevistas in 
loco. 
A metodologia utilizada consiste em uma adaptação do Women’s Empowerment in 
Agriculture Index (WEAI). O WEAI constrói um perfil de empoderamento multidimensional 
que reflete as conquistas de cada indivíduo em diferentes dimensões. Como resultado, o 
WEAI reflete os tipos de atuação no nível individual e pode ser desmembrado por região, 
idade, grupo social, bem como por cada indicador (ALKIRE et al., 2013b). 
 
Resultados 
 
O índice WEAI, descrito por Alkire et al. (2013a), resulta da média ponderada do valor do 
subíndice 5DE (five domains of empowerment), que foi de 0,955 para o grupo de 
tratamento e de 0,889 para o grupo de controle; e do valor do subíndice GPI (Gender 
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Parity Index), que foi de 0,998 para o grupo de tratamento e de 0,979 para o grupo de 
controle. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 
 
 
Tabela 1 – Resultados do WEAI adaptado para as mulheres do grupo de tratamento e 
controle 

 
Índices 

Mulheres Homens 

Tratamento Controle Tratamento Controle 

Proporção de indivíduos cuja parcela 
de inadequações ponderadas é 
superior a k (Hp) 

21,3% 40% 16% 13,3% 

Intensidade de desempoderamento 
(Ap) 

21,25% 27,7% 21,7% 2,9% 

Índice de desempoderamento (M0) 0,045 0,111 0,035 0,029 

Índice 5DE (1 – M0) 0,955 0,889 0,965 0,971 

Número de observações 59 45 59 53 

Porcentagem de dados utilizados 78,7% 60% 78,7% 70,7% 

Porcentagem de mulheres sem 
paridade de gênero (HGPI) 

1,8% 14,3% - - 

Diferença média de empoderamento 
(IGPI) 

12,5% 14,6% - - 

Índice de Paridade de Gênero (GPI) 0,998 0,979 - - 

WEAI 0,959 0,898 - - 

Fonte: resultado da pesquisa (2020). 
  
O 5DE para o grupo de tratamento mostrou que 78,7% das mulheres são empoderadas 
(100% - 21,3%, conforme consta no Hp). As mulheres desempoderadas (21,3%) 
apresentaram inadequação média em 21,25% das dimensões (produção, recursos, renda, 
liderança e tempo). Já o 5DE para o grupo de controle mostrou que 60% das mulheres 
são empoderadas (100% - 40%, conforme consta no Hp). Entre as 40% sem poder de 
decisão, a inadequação média foi em 27,7% das dimensões. 
Interessante observar a diferença percentual entre a proporção de homens e mulheres 
empoderados do mesmo grupo, ainda mais acentuada para o grupo de controle. Já no 
grupo de tratamento, chama a atenção o fato de que os 16% dos homens 
desempoderados apresentam inadequação superior à das mulheres do mesmo grupo, 
estes homens são inadequados em 21,7% das dimensões. Com efeito, constatou-se 
também diferenças entre a proporção de homens desempoderados dos dois grupos 
pesquisados, respectivamente, 16% e 13,3%, porém, com menor intensidade em cotejo 
com as diferenças entre as mulheres para os grupos de tratamento e controle, 
respectivamente, 21,3% e 40%. 
O subíndice GPI mostrou que 98,2% das mulheres do grupo de tratamento (100% - 1,8%, 
conforme consta no HGPI) têm paridade de gênero em relação aos seus parceiros. Para 
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1,8% das mulheres com menor participação nas decisões, a diferença média de poder 
entre elas e os seus parceiros é de 12,5%. Já entre as mulheres do grupo de controle, a 
paridade de gênero revelou ser menor, 85,7% (100% - 14,3%, conforme consta no HGPI). 
Das 14,3% com menos poder de decisão, a diferença média em seus domicílios foi de 
14,6%.  
O resultado da adaptação do WEAI, considerando o ponto de corte sugerido pela 
literatura, para as mulheres do grupo de tratamento foi de 0,959, para as mulheres do 
grupo de controle foi de 0,898. Esta pontuação quer dizer que as mulheres de ambos os 
grupos são empoderadas, pois atendem ao critério de adequação em mais de 80% dos 
indicadores ponderados. Não obstante as condições socioeconômicas serem muito 
parecidas entre as mulheres, a diferença do resultado entre os dois grupos sugere que, a 
participação nas atividades promovidas pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança 
Feminina, pode ter contribuído para a criação de condições favoráveis ao maior 
envolvimento das mulheres no processo de tomada de decisões relativas à agricultura. 
Isto possibilita o processo pessoal e dinâmico de empoderamento, conforme visto em 
Wright e Annes (2016). 
A fim de verificar os graus de empoderamento, foram realizados testes de sensibilidade 
para o índice. Os níveis de adequação considerados foram de 60%, 70%, 80% 
(novamente apresentado) e de 90%. Um ponto de corte mais alto (ou mais baixo) implica 
em um número menor (maior) de indivíduos desempoderados. Isto quer dizer que quanto 
maior o ponto de corte, menor é o nível de adequação que um indivíduo precisa atender 
para ser empoderado, resultando no WEAI maior 
 
Considerações Finais 
 
A despeito de experimentarem um nível elevado de empoderamento, o GPI mostrou que 
a disparidade entre os gêneros em favor dos homens existe, principalmente, entre os 
domicílios do grupo de controle. Este resultado evidencia que, embora o status das 
mulheres na agricultura na região Oeste do Paraná seja diferenciado, a lacuna entre os 
gêneros em favor dos homens prevalece. Evidências a partir da análise das decisões 
sobre as despesas domésticas e do uso do tempo, revelam que as mulheres dedicam a 
maior parte da sua jornada de trabalho com afazeres domésticos, limitando o tempo e a 
atenção destinados para atividades agrícolas, enquanto os homens ficam encarregados 
da maioria destas tarefas. 
O resultado da pontuação de empoderamento do WEAI adaptado, para as mulheres de 
ambos os grupos, indicou que estas são empoderadas, pois atendem a adequação em 
mais de 80% dos indicadores ponderados; entretanto, a pontuação das mulheres do 
grupo de tratamento é maior do que a do grupo de controle. O teste de sensibilidade 
considerando outros pontos de corte confirmou esse resultado. A diferença de 
empoderamento entre os dois grupos sugere que a participação nas atividades 
promovidas pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina (mantido pela 
Lar), cujas mulheres do grupo de tratamento estão inseridas, contribui para a criação de 
condições favoráveis ao maior envolvimento das mulheres no processo de tomada de 
decisões relativas à agricultura. 
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Os resultados apresentados levantam questões importantes para o debate em torno da 
participação feminina no âmbito rural, seja a respeito de decisões produtivas, econômicas, 
no empreendedorismo ou na sua inserção no cooperativismo. Neste contexto, sugere-se 
a implementação de mais estudos envolvendo outros métodos, delimitações geográficas e 
outras instituições (sejam cooperativas, empresas privadas ou órgão públicos), que 
possibilitem, a partir do entendimento da realidade socioeconômica das mulheres, a 
formulação de políticas públicas mais precisas para o empoderamento feminino na 
agricultura. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
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Telefone: +55 (45) 3379-7172. E-mail: peryshikida@hotmail.com 
Curriculum Vitae: http://lattes.cnpq.br/1740467499247374 
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Palavras-chave: Genética; Peixes; Produção. 
 
Exemplos que evidenciam a importância do melhoramento genético de peixes, sua 
aplicação e sua relação é o efeito da tilapicultura que vem despontando mundialmente e 
não é diferente em nossa região. Todo esse incrível e fantástico desenvolvimento se deu 
a partir das importações que ocorreram em meados da década de 70, décadas de 90 
(Zimmermann, 2003) e a partir dos anos de 2000 com a chegada da linhagem Supreme e 
com a GIFT na sequência, através de importações de tecnologias para atender as 
demandas regionais dos aquicultores paranaenses que pelo Governo do Estado do 
Paraná através da Universidade Estadual de Maringá – UEM fez as importações iniciais. 
Com a saída da UEM do processo de melhoramento genético a região fica descoberta 
desta tecnologia e como reflexo, inúmeros desafios são observados a campo e nas 
unidades de processamento, que já começam a trazer comprometimento do processo de 
crescimento pelo qual a atividade vinha passando período-pós-período. Exemplos da falta 
de continuidade do melhoramento genético tem levado a retrocessos no processo 
produtivo de peixes e pode levar ao comprometimento na evolução genética da espécie 
produzida. Além disso, o ingresso de novas unidades de processamento, entrada de 
novas cooperativas com vistas a impulsionar o crescimento e o cultivo da tilapicultura 
regional evidencia a necessidade de implantação do presente projeto. Tais condições 
demonstram a importância do presente projeto que vislumbra ir além, desenvolver 
linhagens geneticamente melhoradas, e que o mesmo tenha continuidades, motivo pelo 
qual os órgãos envolvidos, instituições públicas e privadas, sejam elas instituições de 
ensino, pesquisa e extensão como as Universidades, Itaipu Binacional, Institutos, Ongs e 
as Cooperativas, assim como empresas e industrias do setor aquícola deverão ter o 
comprometimento de através de parcerias imprimir ações e contribuir para o 
desenvolvimento de um projeto tão ambicioso. Durante a execução do estudo foram 
realizadas várias reuniões e encontros para discutir o projeto de melhoramento genético 
voltado para atendimento a uma demanda feita pelo Programa Oeste em 
Desenvolvimento - POD. As reuniões ocorreram com a participação de vários 
pesquisadores, Professores, Instituições, produtores, cooperativas e empresas do setor 
produtivo da cadeia produtiva do Pescado. O projeto foi estruturado com a finalidade de 
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implantar no Instituto de Pesquisa em Aquicultura Ambiental – InPAA da Unioeste. Várias 
reuniões ocorreram com a participação do Diretor da Unioeste Campus Toledo e 
Professores do Curso de Engenharia de Pesca, tais ações foram realizadas com o 
objetivo de promover a Universidade dentro do papel de destaque que a mesma exerceu 
e exerce na atividade produtiva da piscicultura e estruturação de toda a cadeia produtiva 
do pescado no Paraná e no Brasil e fortalecer sua importância no âmbito de estruturação 
para o desenvolvimento sustentável de toda a atividade aquícola. Com esse propósito, 
foram encaminhados ações que resultaram em apoio da Itaipu Binacional com a 
contratação de um especialista para discutir o projeto em toda a sua estrutura, fomentada 
reuniões com forças políticas regionais, discutidas ações e a importância que o projeto 
teria e tem para a região para que ocorra a consolidação do processo produtivo de toda a 
cadeia produtiva do pescado de forma sustentável. Com o desenvolvimento das 
atividades vinculadas a execução do projeto, percebeu-se a necessidade de continuidade 
do mesmo, o qual encontra-se em andamento e nessa fase serão aplicado questionários 
aos produtores para levantar suas reais demandas e fomentar uma discussão mais 
aprofundada a respeito do tema. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail - janafer_rossetto@hotmail.com 

Telefone – 45 - 99916-7904 
 
Referências 
 
ZIMMERMANN, S. Um moderno instrumental genético no melhoramento e na 
rastreabilidade de tilápias nilóticas. Panorama da Aqüicultura. Rio de Janeiro, v.13, n.76, 
p.69, 2003. 
 
Petersen, R.L.; Garcia, J.E.; Mello, G.; Liedke, A.M.R.; Sincero, T.C.M.; Grisard, E.C. 
Análise da diversidade genética de tilápias cultivadas no estado de Santa Catarina (Brasil) 
utilizando marcadores microssatélites. Boletim do Instituto de Pesca, 38(4): 313–321, 
2012. 
 
 
 

277

mailto:janafer_rossetto@hotmail.com


 

 

 
EQUIPE CATARATAS BAJA SAE: PROJETO MINI-BAJA SAE NA UNIOESTE 

 
Gustavo Adolfo Velazquez Castillo1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Marciel Viapiana2, Tatiane Hahn Bernardi3, Bruno Amaral Kudo4, Bruno 
Henrique Côco Bragantine5, Carlos Eduardo Agnelli de Souza6, Eduardo Murilo Richardi7, 
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Projeto mecânico; Mini Baja; SAE Brasil; Competição estudantil. 
 
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, 
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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) e etapa 
nacional (SAE BRASIL, 2020). A equipe Cataratas Baja SAE conta atualmente com 13 
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 (em memória do engenheiro Roberto Queiroz), desde 
então a equipe vem obtendo bons resultados e aprimorando seus projetos através da 
experiência acumulada nas competições. Ao longo dos 9 anos de vigência deste projeto 
na Unioeste, foram desenvolvidas melhorias no protótipo inicial e projetado e construído 
três outros, denominados RQ-2, RQ-3 e RQ-4. Atualmente a equipe se encontra 
realizando melhorias e manutenção no novo veículo, o RQ-4.  
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, desenvolvendo novos projetos no futuro. O projeto também realiza 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, 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;  

• 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 
nacionais 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 
(Gillespie, 1992), (Jazar, 2008), (Milliken & Milliken , 1995) e (Rosa, Nicolazzi, & Leal, 
2012), aprimorando cada um dos subsistemas: cálculo estrutural, direção, design, 
eletrônica, ergonomia, freios, gestão, marketing, suspensão e transmissão.  
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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, 
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 protótipo, 
como o teste mostrado na Figura 1, onde foi verificado qual a melhor forma de otimizar o 
uso dos amortecedores. 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. 
 

 
Figura 1 – Equipe realizando teste na suspensão do protótipo RQ-2. 

 
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 um membro 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, 
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com duração de 3 horas, no qual participam todas as equipes que foram aprovadas nas 
provas obrigatórias e desclassificatórias da competição.  
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. Como 
a exposição mostrada da Figura 2, realizada nos dias 04 e 05 de maio de 2019 no 
Cataratas JL Shopping. 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. 
 

 
Figura 2 – Exposição do protótipo RQ-2 restaurado no Cataratas JL Shopping. 

 
Resultados 
 
O primeiro protótipo desenvolvido pela equipe Cataratas Baja SAE, o RQ-1, participou, 
pela primeira vez, da competição Baja SAE nacional, na cidade de Piracicaba nos dias 24 
a 27 de março de 2011. Ele 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. 
Com poucos anos de experiência da nossa equipe, podemos observar um considerável 
crescimento no desempenho do protótipo e 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 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 e 1º lugar na prova de Aceleração. Entre os dias 13 e 16 de 
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março de 2014, na competição nacional, na cidade de Piracicaba/ SP, a equipe Cataratas 
Baja SAE obteve a 13ª colocação geral entre mais de 70 equipes. Na competição, que 
aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro de 2017 na cidade de Passo Fundo/RS, a 
equipe conseguiu participar de todas as provas, mas perdeu pontos devido a uma falha 
mecânica durante o enduro 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. 
Na última competição regional Sul, realizada em 2019 na cidade de Caxias do Sul/RS 
(Figura 3), a equipe obteve: 6º lugar no projeto de transmissão; 9º lugar em projeto 
dinâmico; 5º lugar em aceleração e 5º lugar em tração. Infelizmente, devido a um defeito 
na manga de eixo do veículo, não foi possível finalizar a última prova, o enduro de 
resistência, fazendo com que a equipe não se destacasse na classificação geral. Os 
resultados estão todos disponibilizados no site oficial da competição Baja SAE Brasil 
(SAE BRASIL, 2021). 
 

 
Figura 3 – Equipe durante a competição Baja Sul 2019 com o protótipo RQ-4. 

 
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 à 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 
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participa de um intercâmbio de conhecimentos entre pessoas da área técnica e da 
comunidade em geral. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: cataratas.baja@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bajacataratas 
Instagram: @bajacataratas 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 37279/2012. 
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Resumo 

Toda edificação, após ser construída, entra em processo de degradação 
ocasionada pela má execução do projeto, materiais de baixa qualidade, falta de 
manutenção preventiva, entre outros. Visto isso, o objetivo desse trabalho será utilizar 
técnicas geodésicas, com o apoio da estação total, para monitorar a fissuração em um 
dos prédios pertences a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, 
permitindo a avaliação dos resultados para concluir se a patologia apresenta riscos a 
estrutura.  
 
Apresentação 

O presente trabalho consiste em monitorar uma estrutura de concreto que 
apresenta uma fissuração, com intuito de verificar se apresenta riscos para os usuários, 
utilizando técnicas geodésicas.  

O concreto tem como característica ser um material com boa capacidade de resistir 
a esforços de compressão e baixa resistência à tração. Por esse motivo, sempre que 
surgirem tensões de tração, e essas tensões superarem a resistência última à tração do 
concreto, surgirão fissuras (COMITE ÉURO-INTERNACIONAL DU BÉTON – C.E.B., 
1993). As construções, tempo após serem concluídas, começam degradar-se, ocasionado 
por falhas no projeto, execução, má qualidade dos materiais, uso e operação (OLIVEIRA, 
2013). 

Entre os mecanismos de fissuração estão: mudanças de volume devidas a 
gradientes de temperatura e umidade, pressão de cristalização de sais nos poros, 
sobrecarga, impacto e carga cíclica, exposição a extremos de temperatura, reações 
químicas expansivas, corrosão das armaduras, concentração de esforços devido à falha 
de execução e recalques diferenciais (CARASEK; CASCUDO, 2013). 

Devido a presença de manifestações patológicas, ao exemplo da fissura, é 
necessário que seja feita uma análise e posterior intervenção. Para tanto, a avaliação do 
estado de conservação é essencial, visto que ajudará a determinar quando e de que 
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forma a edificação deve ser intervencionada. (LUIS, 2013). Devido ao fato de as 
Universidades exercerem papel fundamental na sociedade, em decorrência das 
atividades nela realizadas, é interessante que haja essa busca pela preservação de suas 
edificações. Então, o monitoramento e análise das estruturas é de grande valia. 

Visto isso, esse projeto é de grande valia, pois busca monitorar uma estrutura 
fissurada em um dos prédios pertencentes ao campus da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná – Unioeste, a fim de coletar dados e verificar se a estrutura apresenta algum 
risco a seus usuários, que são em sua maioria discentes, docentes e agentes 
universitários. Para a análise dos dados coletados durante as medições, foi tomado como 
base a NBR 6118/2004 (ABNT, 2004). A norma em questão traz informações e critérios 
sobre obras que envolvam concreto, seja em edifícios, pontes, obras hidráulicas, etc.  

Procedimentos Adotados 
 Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico com o objetivo de 
adquirir conhecimento sobre as manifestações patológicas que acometem as estruturas, 
buscando em normas técnicas e artigos científicos informações sobre o assunto. Com 
isso, foi possível compreender os parâmetros utilizados para verificar se a estrutura que 
apresenta manifestações patológicas expõe riscos aos usuários.  
 Também foi realizada pesquisas sobre as técnicas geodésicas, já que foram 
utilizadas no desenvolvimento da atividade, e a estação total, estudando como seria a 
melhor forma de realizar as medições em campo.  
 Posteriormente, foi feita uma inspeção visual nos prédios pertencentes ao campus 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, na cidade de Cascavel-PR, a 
fim de identificar a presença de manifestações patológicas e assim poder escolher um 
objeto de estudo. A estrutura escolhida para a análise foi o prédio de salas de aula, que é 
dividido em dois blocos: A e B. Percebeu-se que, em uma das entradas para o corredor 
de salas de aula, no bloco A, havia um fissuramento em parte da rampa de acesso 
externa, provavelmente decorrente das fortes chuvas que atingiram a região dias antes da 
medição.  

Após a escolha do objeto de estudo, foi necessário adotar alguns pontos de 
controle no entorno da estrutura, sendo 19 ao total, numerados de 1 a 19.  

Para coletar os resultados sobre a movimentação dessa estrutura foi utilizada a 
técnica de irradiação, onde a estação total Topcon GPT 7505 é alocada em um dos 
pontos da poligonal de maneira que fosse possível a visada em todos os pontos de 
controle demarcados na construção. Para referenciar o equipamento no espaço, foi 
demarcado mais dois pontos, denominados, dentro da área da topografia, de Ré e Vante.  
 Ao todo foram realizadas cinco medições, sendo as quatro primeiras feitas 
geralmente a cada quinze dias, sendo que, em cada medição, foi coletado as 
coordenadas dos dezenove pontos de controle. A última medição foi realizada em um 
período mais longo, 48 dias, para verificar se em um espaço de tempo maior teria 
movimentação maior na fissuração.  

Para analisar os resultados, admitiu-se que a estação total está alocada em um 
ponto fixo, ou seja, sem movimentação, a qual foram atribuídas coordenadas (20,000; 
20,000; 20,000). Então, como o equipamento fornece as coordenadas polares de cada 
ponto, é possível verificar se esses estão se movimentando em relação ao equipamento, 
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através da equação da distância entre dois pontos, onde as três dimensões do espaço 
são consideradas. Utilizou-se planilhas eletrônicas para facilitar os cálculos. 

Com as distâncias, foi possível construir tabelas de todos os pontos de controle, 
onde foi utilizado os dados para plotar gráficos que ilustram a variação da distância ao 
longo das medições.  
 Para uma melhor visualização dos resultados, foi construída uma tabela na qual 
apresenta a variação distância de cada ponto de controle em relação ao ponto de 
referência. Para obter essa variação, foi calculada a diferença entre a distância do último 
e do primeiro dia, considerando que a fissuração ainda estaria aumentando de tamanho, e 
então a distância aumentaria ao longo das medições.  
  Com esses valores, foi possível analisar a norma brasileira NBR 6118/2004 
(ABNT, 2004) e concluir se a fissuração está ou não aumentando de tamanho, bem como 
descrever se a técnica utilizada foi eficaz para a obtenção dos dados.  

A população beneficiada serão todos que utilizam ou transitam pelo prédio que 
abriga o bloco A de salas de aula, dentre eles discentes, docentes e agentes 
universitários. 
 
Resultados 

Com as coordenadas de cada ponto de controle, fornecidas pela estação total, foi 
possível calcular a distância entre o ponto de referência e cada ponto de controle, 
utilizando a equação da distância entre dois pontos:  

, onde P = pontos de controle e E = estação 
total.  

Com as tabelas de todos os pontos de controle calculadas, foi possível construir 
gráficos que ilustram a variação da distância ao longo das medições. Neste trabalho está 
apresentado os gráficos dos pontos de controle n° 5 a 10, 12 e 13 pois estes pontos estão 
alocados nas áreas de possível movimentação da estrutura. Os resultados são mostrados 
nos gráficos 1 a 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Variação da distância entre o ponto 5 e o ponto 
de referência. 

 Gráfico 2: Variação da distância entre o ponto 6 e o ponto 

de referência. 
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Gráfico 3: Variação da distância entre o ponto 7 e o ponto 
de referência. 

 Gráfico 4: Variação da distância entre o ponto 8 e o ponto 
de referência. 

 Gráfico 5: Variação da distância entre o ponto 9 e o ponto 

de referência. 
Gráfico 6: Variação da distância entre o ponto 10 e o 
ponto de referência. 

Gráfico 7: Variação da distância entre o ponto 12 e o ponto 
de referência. 

Gráfico 8: Variação da distância entre o ponto 13 e o ponto 
de referência. 
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Para uma melhor análise, foi construída uma tabela em que apresenta a variação 
da distância entre cada ponto de controle e o ponto de referência. Para obter essa 
variação, foi calculada a diferença entre a distância do último e do primeiro dia, 
considerando que a fissuração ainda estaria aumentando de tamanho, e então a distância 
aumentaria ao longo das medições. O gráfico 9 ilustra a situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir disso, chegou-se a conclusão que, em um período de 103 dias de 

monitoramento, obteve-se dados discrepantes em relação a norma NBR 6118 (ABNT, 
2007), pois avaliando uma estrutura em ambiente urbano, a classe de agressividade é II, 
assim sendo, as variações de distância deveriam ter no máximo 0,3 mm. No entanto, 
alguns dos pontos acima apresentam valores maiores, onde podemos concluir então que 
a estrutura estaria se movimentando e o estado limite da abertura das fissuras é superior 
ao estabelecido em norma. Sendo assim, seria necessária uma nova análise com um 
estudo mais aprofundado para conclusões mais exatas a respeito da segurança que essa 
edificação apresenta aos usuários.  
 
Considerações Finais 
 

Levando em consideração que a variação obtida é maior que a permitida em 
norma, seria necessário realizar uma nova análise da estrutura. Porém, houve erros 
humanos que contribuíram com essa discrepância, já que as participantes não tinham 
experiência técnica com a estação total, sendo que qualquer configuração errada que 
fosse feita no equipamento poderia ocasionar falhas. Também vale ressaltar que as 
condições climáticas em algumas medições não foram favoráveis já que foram feitas em 
dias chuvosos e isso pode ter atrapalhado o foco da lente da estação total nos pontos de 
controle.  

Porém, percebeu-se que a estação total é um ótimo equipamento para se realizar 
controle da movimentação das estruturas pois:  

             Gráfico 9: Movimentação total dos pontos de controle 
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• apresentam precisão nos resultados: se estiver em condições favoráveis de 
fatores atmosféricos e haver uma correta manipulação do equipamento, é possível se 
obter resultados satisfatórios, já que a incidência de erro é muito pequena.   

• agilidade no processo: os resultados são obtidos rapidamente após a 
medição em campo, agilizando o processo.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Pode-se ter contato com a ação através dos e-mails:andressa.reinehr@unioeste.br; 
gabriela.popiolek@unioeste.br e maritane.pior@unioeste.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

Projeto: 58048/2019 – Atividades de Extensão  
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PETCAST COMO MEIO ALTERNATIVO PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

Luis Cesar Yanzer Portela1 
(Coordenador da Ação de Extensão) 

Luciano Carlos Utteich2 (Orientador da Ação de Extensão Petcast)  
Participantes: Ana Caroline Truzzi Campos3, Fernando Grumicker4,  

Jaqueline Neves Maciel5,João Paulo de Oliveira6, João Truccolo7,  
Mônica Chiodi8, Nicole Avancini9, Olavo de Salles10,  

Paula de Paula Dias11, Rafaela Ortiz de Salles12 
 

Área Temática: Ciências Humanas, Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Mídias-Artes 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Podcast; Webrádio; Petcast. 

 
Resumo 
 
O presente projeto expõe o vínculo entre as pesquisas acadêmicas realizadas 
anualmente pelos discentes do PET-Filosofia e as plataformas de webrádios sediadas nas 
escolas PREMEN e Jardim Porto Alegre que divulgam essa produção. Visa tornar 
acessível às pessoas da comunidade em geral parte dessas pesquisas. Com muitas 
publicações já disponíveis, e outras a serem ainda publicizadas, esse trabalho pode ser 
consultado nas respectivas plataformas. Deles fazemos abaixo uma breve exposição. 
 
Apresentação 
 

O trabalho desse projeto visou estender os frutos anuais de pesquisa dos alunos do 
PET/Filosofia para a comunidade das escolas do Jardim Porto Alegre (JPA) e da escola 
PREMEN (Escola Presidente Castelo Branco) até a população em geral de possível 
interesse. As publicações tiveram início no dia 08/05/2020 e continuam até hoje sendo 
enviadas para publicação nas respectivas webrádios.  

                                            
1 Professor, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: luis.portela@unioeste.br 
2 Professor, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: luciano.utteich@unioeste.br 
 3Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: s2caroltruzzis2@hotmail.com 
4 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: grumickerfernando@gmail.com 
5 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: jaquuelinineves@gmail.com 
6 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: jpdeoliveira000@gmail.com 
7 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: joaotruccolo@gmail.com 
8 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: monica_kiodi@hotmail.com 
9 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: nicole_avancini@gmail.com 
10 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: olavo.salles144@gmail.com 
11 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: pauladuasvezes@gmail.com 
12 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: rafa-salles@hotmail.com 
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O podcast (arquivo de áudio) que inaugura o projeto é o de Fernando Grumicker, 
que tematizou o frade franciscano do século XIII, Guilherme de Ockham. O petiano 
começa apontando a formação franciscana do filósofo e suas principais notícias 
biográficas em três pontos principais: 1) A “navalha de Ockham” como um princípio de 
construções lógicas que recomenda a simplicidade nos argumentos; 2) O nominalismo, 
que argumenta como sendo reais apenas as coisas particulares e não as generalizações 
e abstrações; 3) a exigência de elaboração de um novo método para o conhecimento, 
baseado na experiência e na natureza. 

O segundo podcast foi divulgado pelo petiano Felipe Belin, que se deteve na 
definição da ciência e no programa de pesquisa do filósofo Imre Lakatos. Além de trazer 
os aspectos biográficos do pensador, o petiano Felipe pôs em destaque sua contribuição 
para a área da filosofia da ciência, que consistiu em um método de explicação conjunto da 
história e do desenvolvimento da ciência. Para Lakatos há um padrão para todo programa 
de pesquisa científica, que forma um núcleo irredutível e protetor. Uma vez que o que faz 
a ciência ser ciência são as pesquisas e o conjunto de suas probabilidades, o pensador 
visa distinguir as falsificações e as respostas coerentes no interior do método científico, 
resgatando um caráter de verdade mais objetivo e racional na pesquisa. 

O terceiro petiano a apresentar foi a aluna Mônica Chiodi, que tematizou Merleau-
Ponty e seu trabalho na fenomenologia. Juntamente com os aspectos biográficos foram 
trazidos elementos da abordagem existencial vinculados à fenomenológica. Sob a 
influência do filósofo e matemático Edmundo Husserl, Merleau-Ponty problematiza a 
questão da modernidade que separa sujeito e objeto, como na perspectiva cartesiana.  Na 
sua concepção de “corpo fenomenológico”, o corpo entendido não no sentido físico e 
submetido às leis mecânicas, mas enquanto percebe a si próprio inserido mundo, para 
além de funções fisiológicas.  

O petiano Olavo de Salles tematizou o filósofo alemão contemporâneo Martin 
Heidegger. Seu texto mostra as notícias biográficas do pensador e sua filosofia, em linhas 
gerais, em sua obra Ser e tempo (1927). A questão investigada nessa obra é o que se 
quer dizer com a palavra ser. O petiano explicita como essa questão teve seu início já na 
filosofia da Grécia Antiga, em pensadores como Aristóteles, Platão, etc. O texto traz a 
maneira nova de pensar essa questão antiga, que para Heidegger é um modo diferente 
de pensar, a saber, que a questão sobre o que se quer dizer com a palavra “ser” é 
compreendida de acordo com o modo em que nós mesmos existimos. 

A petiana Rafaela Ortiz de Salles desenvolveu em sua pesquisa a teoria feminista 
existencialista de Simone de Beauvoir, destacando a questão da condição feminina, no 
modo como vem sendo tratada no seio da sociedade. Rafaela expõe a filosofia de 
Beauvoir como uma base para as discussões que fundamentaram o movimento feminista, 
que estava em ascensão em sua época. Para a pesquisadora, essa perspectiva se 
apresenta ainda hoje como ponto de partida incontornável do feminismo contemporâneo. 

A petiana Nicole Avancini apresentou em seu podcast o filósofo moderno Alexander 
Gottlieb Baumgarten, responsável pela instauração da Estética como disciplina filosófica 
oficial. Além de descrever uma breve biografia do autor, é explicitado o debate partindo de 
conceituações já existentes desde a Antiguidade, nos autores clássicos, e de 
conceituações criadas ou redefinidas pelo autor. Nisso é mostrado como se constituiu a 
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“Aesthetica”, à base de um debate que amadurecia naquele período concernente ao tema 
da beleza, da perfeição na arte e na natureza. 

Relataremos abaixo os podcasts prontos, que ainda serão publicados. 
O petiano João Paulo de Oliveira tratará em seu podcast do conceito do “eterno 

retorno” do filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Partindo de elementos biográficos em 
conjunto com a obra escrita, o aluno expõe a crítica do autor ao modo de vida do homem 
de seu tempo, como devendo ser superado. Isso está presente no livro A Gaia Ciência 
(1882), o qual traz o aforismo sobre o conceito de “eterno retorno do mesmo”, que 
consiste na vivência de todos os acontecimentos de nossas vidas de novo e de novo e, 
assim, infinitas vezes. Essa é a reposta de Nietzsche à sua época.  

A petiana Ana Truzzi de Campos tratará do conceito de liberdade na obra O Ser e o 
Nada de Jean-Paul Sartre, discutindo a ideia de se o homem é livre para escolher, visto 
sua consciência ser geradora das intenções das ações escolhidas. No livro O Ser e o 
Nada é esclarecido não haver maneira de recusar a escolha, pois isso já seria escolher. O 
homem sempre age intencionalmente, e por isso é livre, por premeditar sempre suas 
ações.  

A petiana Jaqueline Neves Maciel tematiza o filósofo alemão Ludwig Feuerbach em 
sua crítica ao teísmo de sua época. Essa crítica, que reside no levantamento 
antropológico da concepção do ser divino, se apoia na concepção de humanidade e 
natureza, delimitando a relação entre o homem e a religião. Na problematização diante da 
ideia da natureza humana e espírito, o autor fornece uma outra concepção de homem, 
autônoma e independente, desvinculada de toda concepção criacionista. 

O petiano João Francisco de Oliveira Truccolo trabalha com o conceito de 
substância na filosofia de René Descartes. São duas as formas em que a noção de 
substância é caracterizada como “substância”, no sentido de que são conceituados como 
ou existência independente ou atributo essencial. Enquanto conceitos fundamentais para 
aquilo que caracteriza uma substância, esse debate desenvolvido nos Princípios da 
Filosofia ganham continuidade nas Meditações metafísicas, na qual o autor aplicará essas 
duas características às três noções elementares de sua teoria (Deus, alma e corpo).  

 

Procedimentos Adotados 
 
O grupo PET-Filosofia elaborou um “modelo” para que cada petiano, individualmente, 
desenvolva o seu Petcast nos formatos “áudio" e “escrito”, numa estrutura pré-delimitada, 
deixando ainda aberto o espaço para a criatividade na transmissão do conteúdo. Essa 
estrutura segue o modelo: 

1. Bolsista:  
2. Biografia do(a) filósofo(a): quem foi; o que estudou/produziu; contexto histórico 

em que estava inserido; importância/relevância das suas pesquisas; etc...  
3. O que será apresentado: Você irá se debruçar em uma obra específica (qual)? Ou 

irá apresentar a corrente filosófica e o pensamento do seu autor(a) sem se 
restringir a uma obra específica (mesmo que opte pela segunda opção, citar as 
principais obras produzidas). 

4. Desenvolvimento: Desenvolver sua argumentação. 
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 Inicialmente o aluno elabora um texto escrito e em seguida realiza a gravação de 
áudio baseando-se nesse texto. Para isso serve-se do que comumente tem maior 
disponibilidade: o computador e o celular, realizando ele próprio a edição de ambos os 
materiais. O tempo de duração de cada Petcast (áudio) é de 10 a 15 minutos; já o texto 
permanecerá hospedado na plataforma online das respectivas webrádios por tempo 
indeterminado. Cada aluno faz o envio do material produzido via e-mail para o aluno 
bolsista vinculado ao projeto de extensão registrado na PROEX-Unioeste 
 
Resultados 
 

A atividade PetCast se mostrou como um meio alternativo muito propício para 
auxiliar na divulgação do trabalho de pesquisa dos discentes do curso de graduação de 
filosofia da UNIOESTE. Em vista da situação emergencial da pandemia que, por motivo 
de força maior, impediu a realização de eventos presenciais, até então as únicas 
oportunidades para que se tornassem públicos os trabalhos científicos dos petianos, a 
modalidade de divulgação online, pela Webrádio, vem preenchendo essa lacuna. 
 

 
(Fonte: adaptado de ChilledCow) 

 
Considerações Finais 
 
Até então os resultados dessa atividade têm se mostrado exclusivamente positivos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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https://newspaperjpa.webradiosite.com 
https://radiopremen.com/ 
https://www.instagram.com/petfilosofiaunioeste/?hl=pt-br 
https://web.facebook.com/petfilosofiaunioeste 
https://www.facebook.com/petfilosofiaunioeste 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 55613/2018 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E ESTABILIDADE 

TÉRMICA DE ÓLEOS E EXTRATOS NATURAIS 
 

Edson Antônio da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participante: Kátia Andressa Santos2 

Participante: Mônica Lady Fiorese3 
 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Desenvolvimento tecnológico 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: análises; cromatografia; termogravimetria. 
 
Resumo 
 
O presente projeto de prestação de serviços visa atender à demanda da comunidade 
interna e externa a Unioeste quanto à realização de análises físico-químicas de 
caracterização de óleos em relação aos ácidos graxos e tocoferóis, bem como de 
determinação da capacidade antioxidante e estabilidade térmica de óleos e extratos 
naturais e propriedades funcionais de alimentos. Durante o ano de 2020, primeiro ano de 
vigência, o projeto atendeu duas empresas da área de alimentos com a realização de 
análises térmicas necessárias para a formulação adequada de seus produtos.  
 
Apresentação 
 
A determinação do perfil de ácidos graxos, bem como a quantificação de antioxidantes 
naturais, como os tocoferóis α, γ e δ, são duas das principais análises de caracterização 
de óleos e gorduras vegetais. Em relação aos compostos bioativos presentes em extratos 
naturais, os que possuem caráter antioxidante são de crescente interesse para a 
conservação de alimentos e na proteção do corpo humano contra doenças, sendo esta 
capacidade avaliada por ensaios analíticos.  
As análises para a determinação dos compostos mencionados envolvem equipamentos 
de elevado custo, tanto para sua aquisição quanto para manutenção e operação, bem 
como requerem a aquisição adicional de padrões analíticos, também de alto custo. Tendo 
em vista o parque industrial da região Oeste do Paraná, que inclui, dentre outras, as 
indústrias alimentícias, de óleos e de fármacos, as quais necessitam de um 
acompanhamento da qualidade das matérias primas e produtos, entende-se que as 
infraestruturas da Central Analítica e do Laboratório de Processos de Separação do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (Unioeste) podem ser utilizadas 
para a prestação de serviços técnicos para a comunidade interna e externa à 
universidade, sem prejuízo de suas próprias atividades de ensino e pesquisa. 

                                            
1
 Doutor, engenharia química, engenharias e ciências exatas, Toledo. E-mail: edsondeq@hotmail.com.  

2
 Doutor, engenharia química. E-mail: katia.santos.eq@gmail.com. 

3
 Doutor, engenharia química, engenharias e ciências exatas, Toledo. E-mail: mlfiorese@gmail.com. 
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Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar as metodologias adotadas nas 
análises físico-químicas e de estabilidade térmica de óleos e extratos naturais, 
principalmente voltadas à indústria de alimentos.  
 
Procedimentos Adotados 
 
As análises contempladas neste projeto envolvem, primeiramente, a preparação das 
amostras recebidas, conforme o serviço solicitado. Esta etapa é realizada no Laboratório 
de Processos de Separação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 
Unioeste, Campus Toledo, utilizando materiais de consumo adquiridos com os recursos 
provenientes da prestação de serviços. Após a preparação, as análises são realizadas 
nos equipamentos da Central Analítica Multiusuário, do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química da Unioeste, Campus Toledo.  
 
A determinação do perfil de ácidos graxos em óleos vegetais é realizada por 
cromatografia gasosa com detector por ionização de chama (CG/DIC), em que os 
compostos detectados são identificados por comparação do tempo de retenção com o 
padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos e sua quantificação mediante padronização 
interna. O heptadecanoato de metila é indicado como padrão interno devido a sua 
ausência na composição da maior parte dos óleos. Esta análise envolve uma etapa 
preliminar de esterificação metílica, realizada conforme metodologia IUPAC 2301.  
 
A determinação do teor de ésteres em biodiesel é realizada conforme a norma Européia 
EN14103, que quantifica ésteres graxos metílicos saturados ou insaturados com cadeias 
de 14 a 24 carbonos. Para isso, emprega-se a cromatografia gasosa com detector por 
ionização de chama com padronização interna (heptadecanoato de metila). 
 
A análise de identificação e quantificação dos tocoferóis α, δ e γ em óleos e extratos 
naturais é realizada por cromatografia líquida de alta eficiência empregando coluna de 
fase reversa C18 e fase móvel composta de metanol e água. A quantificação é realizada 
por padronização externa com curvas padrões dos respectivos compostos, com detecção 
a 292 nm, conforme metodologia descrita por SANTOS, SILVA & SILVA (2020). 
 
O teor de compostos fenólicos totais em óleos essenciais e extratos naturais é 
determinado por espectrofotometria UV/VIS, empregando o método de Folin-Ciocalteu 
(SINGLETON & ROSSI, 1965), e expresso em equivalência ao ácido gálico. A atividade 
antioxidante de é determinada pelos métodos de redução dos radicais DPPH (2,2-difenil-
1-picrilhidrazila), ABTS (2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (RE et a., 
1999) ou FRAP - redução de íons férricos - (BENZIE & STRAIN (1996) e expressos, 
respectivamente, em termos de IC50 (concentração necessária para reduzir a 
concentração inicial de DPPH em 50%, CHOI et al., 2002), equivalência ao Trolox (6-
Hidroxi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-ácido carboxílico)) ou sulfato ferroso. 
 
As análises termogravimétricas e de termogravimetria derivada (TG-DTG) são realizadas 
em atmosfera de ar ou nitrogênio, com taxa de aquecimento variando de 30 °C até a 
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temperatura máxima de 900 °C. As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
são realizadas em atmosfera de ar, nitrogênio ou oxigênio, com taxa de aquecimento 
variando de 30 °C até a temperatura máxima de 600 °C. 
 
As propriedades funcionais permitem identificar se um determinado ingrediente utilizado 
na formulação de alimentos resulta na melhoria da qualidade do produto. A capacidade de 
absorção de água pode ser determinada pela metodologia de KÖHN et al. (2015), com 
adaptações, já a capacidade de formação de emulsão pode ser determinada empregando 
a metodologia descrita por CANO-MEDINA et al. (2011). A metodologia de MOHANTY; 
MULVIHILL & FOX (1998), com adaptações foi empregada para avaliar a capacidade de 
formação de espuma. 
 
Para análise do comportamento reológico foi empregado o viscosímetro DV-III Ultra 
(Brookfield, Middleboro), acoplado com um banho termostático (TC-602, Brookfield) e o 
programa computacional Rheocalc V33 (Brookfield). Utilizou-se temperatura de análise de 
20, 35, 50 e 65°C em rampa ascendente e descendente de 9 velocidades (20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 e 100 rpm) para cada rampa, com o spindleSC4-18. Cada velocidade foi 
mantida por 3min e foram coletados os dados da viscosidade aparente, tensão de 
cisalhamento e taxa de cisalhamento para obtenção dos reogramas. 
 
Resultados 
 
Durante o ano de 2020, foram realizadas análises térmicas, solicitadas pela empresa de 
alimentos STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A, de Maringá-PR. As amostras referiram-se a 
protótipos sólidos obtidos a partir de processamento da planta Stevia, bem como de 
padrão do composto de interesse. Foram solicitadas 4 análises simultâneas de 
termogravimetria e termogravimetria derivada (TG-DTG) e 4 análises de calorimetria 
exploratória diferencial (DSC).  
Também foram realizadas análises de propriedades funcionais de 4 amostras de produtos 
alimentícios da empresa BRF S.A., de Toledo-PR. As propriedades analisadas foram as 
seguintes: capacidade de absorção de água e óleo, capacidade de formação e 
estabilidade da emulsão, capacidade de formação e estabilidade de espuma e análise de 
comportamento reológico. 
 
Considerações Finais 
 
É importante enfatizar que o primeiro ano de vigência deste projeto de prestação de 
serviços (2020) foi prejudicado pela pandemia do Covid-19. A divulgação dos serviços de 
análises para a comunidade externa foi realizada com cautela, visto a paralisação de 
várias atividades da universidade no decorrer do ano, bem como a dificuldade na 
aquisição de insumos. No entanto, considera-se que os objetivos propostos têm sido 
alcançados, visto que as demandas foram atendidas de forma eficiente. A continuidade 
deste projeto é importante para que a universidade possa mostrar à comunidade que tem 
um corpo técnico capacitado para a realização de análises complexas demandadas por 
empresas de médio e grande porte, assim contribuindo com o desenvolvimento regional.  
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Resumo 
 

O projeto Aerodesign consiste na elaboração de um aeromodelo para participar da 
competição SAE Brasil Aerodesign. Uma das etapas a serem cumpridas é o projeto 
detalhado da aeronave. Logo, neste trabalho é apresentado uma parcela do projeto 
detalhado, ao qual contém os cálculos de estabilidade direcional estática, a concepção do 
diagrama v-n de manobra, a análise do grupo motopropulsor e, por fim, a análise de 
desempenho nos regimes de voo de planeio, pouso e em curva. 
 
Apresentação 
 

O projeto de extensão Aerodesign é um projeto desenvolvido pelos alunos do 
Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) com campus em Foz do Iguaçu. Ele consiste em desenvolver um aeromodelo 
para participação da competição SAE Brasil Aerodesign representando a universidade. A 
equipe que representa a Unioeste é chamada de AeroCataratas.  

Para participar da competição da SAE Brasil Aerodesign as equipes devem projetar 
e confeccionar seu próprio aeromodelo, para isso deve ser realizado alguns cálculos para 
que a aeronave tenha sucesso na realização de seus objetivos. Dentre os objetivos, o 
principal é: confeccionar um aeromodelo transportador de carga e rádio-controlado. 

Dentre as etapas necessárias para o projeto de um aeromodelo está o projeto 
detalhado. Em um projeto detalhado consta os cálculos necessários para se obter as 
limitações de voo, eficiência e restrições estruturais da aeronave. 

O trabalho teve como objetivo geral apresentar uma parcela do projeto detalhado 
do aeromodelo proposto pela equipe AeroCataratas. Para tanto foi necessário atingir os 
seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar os cálculos de estabilidade direcional estática com a contribuição 
do conjunto asa-fuselagem e da empenagem vertical; 

 Apresentar os cálculos do Diagrama v-n de Manobra; 

                                            
1 Doutor, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: aline_elly@hotmail.com. 
2 Acadêmico, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: joaombando@gmail.com. 
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 Definição de dois modelos de hélices com base em uma revisão bibliográfica 
utilizando como parâmetro de seleção a tração disponível; 

 Apresentar os cálculos de desempenho viáveis para a aeronave proposta 
nos regimes de planeio, pouso e curva. 

 
Procedimentos Adotados 
 

Para a realização do projeto, primeiramente foi feito uma pesquisa bibliográfica em 
livros e relatórios de projetos passados para compreender sobre o trabalho e todo o 
projeto detalhado que consiste no projeto de um aeromodelo. Como também foi verificado 
a regulamentação que rege a competição SAE Brasil Aerodesign, o qual é publicada todo 
ano para cada edição da competição.  

Foi utilizado principalmente o programa Excel para a organização de tabelas e para 
os cálculos de equações. Foi também utilizado o programa Prop Selector para a análise 
das hélices.  

O projeto detalhado foi divido entre dois integrantes da equipe AeroCataratas. 
Dessa forma, no presente trabalho, há apenas a apresentação das etapas realizadas pelo 
próprio autor. 
 
Resultados 
  

Na análise da estabilidade direcional estática construímos um gráfico com os 
valores calculados de coeficiente angular da curva de momento de guinada relacionando-
os com o ângulo de derrapagem. 

 

 
Gráfico 1: Coeficiente angular da curva de momento de guinada (Cnβ) em função do ângulo de derrapagem 

(β) 

 
Com ele é possível observar que o atual modelo prévio da aeronave está 

direcionalmente estabilizado, pois, assim como explicado por Nelson (1998), obtivemos 
um coeficiente angular da curva de momento de guinada positivo, e a sua curva gerada 
em função do ângulo de derrapagem é crescente e passa pela origem do gráfico. No 
entanto, é necessário analisar todas as partes de estabilidade e controle da aeronave, as 

301



 

 

quais não foram contempladas no presente projeto, para verificar a total estabilidade do 
aeromodelo.  

O Diagrama v-n de manobra foi construído após os cálculos dos fatores de carga e 
velocidades necessário para compô-lo. O Digrama v-n de manobra é uma maneira gráfica 
de visualizar as limitações da aeronave em função da velocidade de voo. Por isso foram 
calculados os limites de velocidades e os fatores de carga, tais como: a velocidade de 
estol, a velocidade máxima, a velocidade de manobra, a velocidade de mergulho e os 
fatores de carga máximos e últimos, tanto positivos quanto negativos. 

 

 
Gráfico 2: Diagrama v-n de manobra 

 
A curva AB do gráfico representa o limite aerodinâmico do fator de carga, o qual foi 

adotamos um nlim=2,5. A velocidade de manobra calculado intercepta exatamente no 
ponto B. A velocidade de estol se encontra no ponto onde n=1. A linha B está limitado 

pelo fator de carga máximo, acima dessa linha a aeronave pode sofrer deformações 
permanentes em sua estrutura, ou seja, é recomendável que a aeronave não ultrapasse 
esse limite. A linha FG é limitado pelo fator de carga último, ao passar essa linha haverá 
falha estrutural. 

A curva AE representa o limite aerodinâmico do fator de carga negativo, onde no 
ponto E, o nlim(negativo)=-1. A linha ED é limitada pelo fator de carga máximo negativo, onde, 
assim como na linha BC, caso ultrapassado, nesse caso negativamente, a aeronave 
sofrerá deformações permanentes. A linha IH é homóloga à linha FG. 

A velocidade de mergulho é a última velocidade possível de ser alcançada, onde se 
encontra os pontos G, C, D e H. 

Na análise das hélices foram escolhidas as duas que apresentaram melhores 
resultados para que futuramente seja feito um teste de propulsão, ou seja, foram 
escolhidas as hélices que apresentaram maiores valores de potência disponível para uma 
baixa rotação. As hélices que obtiveram melhores resultados foram a 13x8,5 e a 13x4, é 
possível observar os gráficos gerados por essas hélices nos gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3: Tração disponível em função da velocidade para diferentes rotações em uma hélice 13x4 

 

 
Gráfico 4: Tração disponível em função da velocidade para diferentes rotações em uma hélice 13x8,5 

 
No desempenho de planeio foi calculado a eficiência da aeronave nesse regime em 

função do ângulo de planeio e das velocidades de planeio e com isso foi construída a 
Polar de Velocidades, foram destacados ainda os pontos de máximo alcance e máxima 
autonomia, como visto no gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5: Polar de velocidades em um voo de planeio em diferentes altitudes 

 

303



 

 

Foi verificado que a aeronave não é capaz de obter um voo de planeio com 
máximo alcance, por conta da faixa de velocidade necessária para a ocorrência disso, no 
entanto, consegue-se obter a máxima autonomia. Como não é um pré-requisito da 
competição que a aeronave obtenha o máximo alcance possível em planeio, não há 
sérios problemas com o resultado, mas sim apenas uma análise de sua eficiência.  

No desempenho em pouso, o comprimento de pista mínimo necessário calculado 
para a completa parada do avião foi de SL0=255,1128m. Segundo a norma da Comissão 
técnica da competição SAE Brasil AeroDesign o comprimento máximo de pista em que 
um avião deve pousar deve ser de 100m. Logo, o comprimento de pista que encontramos 
estaria muito fora da norma. Por isso, seria necessário a utilização de métodos e/ou 
equipamentos que reduzissem esse valor. 

Há a possibilidade da utilização de freios, o qual aumentaria o coeficiente de atrito, 
por isso ao adotar um coeficiente de atrito y=0,1, obtivemos um comprimento de pista 
SL0=85,69954m, um valor que está dentro da norma necessária. 

Para maior desempenho ao fazer uma curva é importante que o avião consiga 
fazer a monabra com o menor raio de curvatura possível, pois assim é possível realizar a 
curva com grande inclinação das asas sem que ocorra estol. E para se obter o menor raio 
durante a curvatura é necessário obter o maior fator de carga possível e também a menor 
velocidade de voo. Foi construída uma tabela constando todos os valores calculados: 

 
Tabela 1: Valores das variáveis que proporcionam o menor raio de curvatura 

VRmín nRmín φ RRmín 

12,71879 1,394514 44,18478 16,96614 

 
Todos esses valores são necessários para que ocorra o melhor desempenho ao 

fazer uma curva com a aeronave. Analisando a Tabela 1, os resultados obtidos foram 
adequados, obtivemos uma velocidade mínima necessária dentro da faixa de velocidades 
da aeronave com um fator de carga pertinente. Com esses fatores é possível realizar uma 
curva com um raio de curvatura mínimo, ou seja, é possível que a aeronave realize uma 
curva com grande inclinação das asas sem que ocorra estol. 
 
Considerações Finais 

 
 Após realizado o trabalho é possível afirmar que os objetivos propostos para essa 
etapa do projeto foram atendidos. Entre os objetivos estavam: verificar a estabilidade 
direcional estática da aeronave, construir um diagrama v-n para verificar as limitações de 
voo e estruturais da aeronave, fazer uma análise das hélices e selecionar as duas com 
melhores resultados e fazer uma análise do desempenho da aeronave nos regimes de 
planeio, pouso e ao realizar uma curva. 
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E-mail: joaombando@gmail.com 
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Resumo 
 

O projeto Aerodesign consiste na elaboração de um aeromodelo para participar da 
competição SAE Brasil Aerodesign. Uma das etapas a serem cumpridas é o projeto 
detalhado da aeronave. Logo, neste trabalho é apresentado uma parcela do projeto 
detalhado, ao qual contém os cálculos de estabilidade direcional estática, a concepção do 
diagrama v-n de manobra, a análise do grupo motopropulsor e, por fim, a análise de 
desempenho nos regimes de voo de planeio, pouso e em curva. 
 
Apresentação 
 

O projeto de extensão Aerodesign é um projeto desenvolvido pelos alunos do 
Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) com campus em Foz do Iguaçu. Ele consiste em desenvolver um aeromodelo 
para participação da competição SAE Brasil Aerodesign representando a universidade. A 
equipe que representa a Unioeste é chamada de AeroCataratas.  

Para participar da competição da SAE Brasil Aerodesign as equipes devem projetar 
e confeccionar seu próprio aeromodelo, para isso deve ser realizado alguns cálculos para 
que a aeronave tenha sucesso na realização de seus objetivos. Dentre os objetivos, o 
principal é: confeccionar um aeromodelo transportador de carga e rádio-controlado. 

Dentre as etapas necessárias para o projeto de um aeromodelo está o projeto 
detalhado. Em um projeto detalhado consta os cálculos necessários para se obter as 
limitações de voo, eficiência e restrições estruturais da aeronave. 

O trabalho teve como objetivo geral apresentar uma parcela do projeto detalhado 
do aeromodelo proposto pela equipe AeroCataratas. Para tanto foi necessário atingir os 
seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar os cálculos de estabilidade direcional estática com a contribuição 
do conjunto asa-fuselagem e da empenagem vertical; 

 Apresentar os cálculos do Diagrama v-n de Manobra; 

                                            
1 Doutor, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: aline_elly@hotmail.com. 
2 Acadêmico, Engenharia Mecânica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: joaombando@gmail.com. 
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 Definição de dois modelos de hélices com base em uma revisão bibliográfica 
utilizando como parâmetro de seleção a tração disponível; 

 Apresentar os cálculos de desempenho viáveis para a aeronave proposta 
nos regimes de planeio, pouso e curva. 

 
Procedimentos Adotados 
 

Para a realização do projeto, primeiramente foi feito uma pesquisa bibliográfica em 
livros e relatórios de projetos passados para compreender sobre o trabalho e todo o 
projeto detalhado que consiste no projeto de um aeromodelo. Como também foi verificado 
a regulamentação que rege a competição SAE Brasil Aerodesign, o qual é publicada todo 
ano para cada edição da competição.  

Foi utilizado principalmente o programa Excel para a organização de tabelas e para 
os cálculos de equações. Foi também utilizado o programa Prop Selector para a análise 
das hélices.  

O projeto detalhado foi divido entre dois integrantes da equipe AeroCataratas. 
Dessa forma, no presente trabalho, há apenas a apresentação das etapas realizadas pelo 
próprio autor. 
 
Resultados 
  

Na análise da estabilidade direcional estática construímos um gráfico com os 
valores calculados de coeficiente angular da curva de momento de guinada relacionando-
os com o ângulo de derrapagem. 

 

 
Gráfico 1: Coeficiente angular da curva de momento de guinada (Cnβ) em função do ângulo de derrapagem 

(β) 

 
Com ele é possível observar que o atual modelo prévio da aeronave está 

direcionalmente estabilizado, pois, assim como explicado por Nelson (1998), obtivemos 
um coeficiente angular da curva de momento de guinada positivo, e a sua curva gerada 
em função do ângulo de derrapagem é crescente e passa pela origem do gráfico. No 
entanto, é necessário analisar todas as partes de estabilidade e controle da aeronave, as 
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quais não foram contempladas no presente projeto, para verificar a total estabilidade do 
aeromodelo.  

O Diagrama v-n de manobra foi construído após os cálculos dos fatores de carga e 
velocidades necessário para compô-lo. O Digrama v-n de manobra é uma maneira gráfica 
de visualizar as limitações da aeronave em função da velocidade de voo. Por isso foram 
calculados os limites de velocidades e os fatores de carga, tais como: a velocidade de 
estol, a velocidade máxima, a velocidade de manobra, a velocidade de mergulho e os 
fatores de carga máximos e últimos, tanto positivos quanto negativos. 

 

 
Gráfico 2: Diagrama v-n de manobra 

 
A curva AB do gráfico representa o limite aerodinâmico do fator de carga, o qual foi 

adotamos um nlim=2,5. A velocidade de manobra calculado intercepta exatamente no 
ponto B. A velocidade de estol se encontra no ponto onde n=1. A linha B está limitado 

pelo fator de carga máximo, acima dessa linha a aeronave pode sofrer deformações 
permanentes em sua estrutura, ou seja, é recomendável que a aeronave não ultrapasse 
esse limite. A linha FG é limitado pelo fator de carga último, ao passar essa linha haverá 
falha estrutural. 

A curva AE representa o limite aerodinâmico do fator de carga negativo, onde no 
ponto E, o nlim(negativo)=-1. A linha ED é limitada pelo fator de carga máximo negativo, onde, 
assim como na linha BC, caso ultrapassado, nesse caso negativamente, a aeronave 
sofrerá deformações permanentes. A linha IH é homóloga à linha FG. 

A velocidade de mergulho é a última velocidade possível de ser alcançada, onde se 
encontra os pontos G, C, D e H. 

Na análise das hélices foram escolhidas as duas que apresentaram melhores 
resultados para que futuramente seja feito um teste de propulsão, ou seja, foram 
escolhidas as hélices que apresentaram maiores valores de potência disponível para uma 
baixa rotação. As hélices que obtiveram melhores resultados foram a 13x8,5 e a 13x4, é 
possível observar os gráficos gerados por essas hélices nos gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3: Tração disponível em função da velocidade para diferentes rotações em uma hélice 13x4 

 

 
Gráfico 4: Tração disponível em função da velocidade para diferentes rotações em uma hélice 13x8,5 

 
No desempenho de planeio foi calculado a eficiência da aeronave nesse regime em 

função do ângulo de planeio e das velocidades de planeio e com isso foi construída a 
Polar de Velocidades, foram destacados ainda os pontos de máximo alcance e máxima 
autonomia, como visto no gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5: Polar de velocidades em um voo de planeio em diferentes altitudes 
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Foi verificado que a aeronave não é capaz de obter um voo de planeio com 
máximo alcance, por conta da faixa de velocidade necessária para a ocorrência disso, no 
entanto, consegue-se obter a máxima autonomia. Como não é um pré-requisito da 
competição que a aeronave obtenha o máximo alcance possível em planeio, não há 
sérios problemas com o resultado, mas sim apenas uma análise de sua eficiência.  

No desempenho em pouso, o comprimento de pista mínimo necessário calculado 
para a completa parada do avião foi de SL0=255,1128m. Segundo a norma da Comissão 
técnica da competição SAE Brasil AeroDesign o comprimento máximo de pista em que 
um avião deve pousar deve ser de 100m. Logo, o comprimento de pista que encontramos 
estaria muito fora da norma. Por isso, seria necessário a utilização de métodos e/ou 
equipamentos que reduzissem esse valor. 

Há a possibilidade da utilização de freios, o qual aumentaria o coeficiente de atrito, 
por isso ao adotar um coeficiente de atrito y=0,1, obtivemos um comprimento de pista 
SL0=85,69954m, um valor que está dentro da norma necessária. 

Para maior desempenho ao fazer uma curva é importante que o avião consiga 
fazer a monabra com o menor raio de curvatura possível, pois assim é possível realizar a 
curva com grande inclinação das asas sem que ocorra estol. E para se obter o menor raio 
durante a curvatura é necessário obter o maior fator de carga possível e também a menor 
velocidade de voo. Foi construída uma tabela constando todos os valores calculados: 

 
Tabela 1: Valores das variáveis que proporcionam o menor raio de curvatura 

VRmín nRmín φ RRmín 

12,71879 1,394514 44,18478 16,96614 

 
Todos esses valores são necessários para que ocorra o melhor desempenho ao 

fazer uma curva com a aeronave. Analisando a Tabela 1, os resultados obtidos foram 
adequados, obtivemos uma velocidade mínima necessária dentro da faixa de velocidades 
da aeronave com um fator de carga pertinente. Com esses fatores é possível realizar uma 
curva com um raio de curvatura mínimo, ou seja, é possível que a aeronave realize uma 
curva com grande inclinação das asas sem que ocorra estol. 
 
Considerações Finais 

 
 Após realizado o trabalho é possível afirmar que os objetivos propostos para essa 
etapa do projeto foram atendidos. Entre os objetivos estavam: verificar a estabilidade 
direcional estática da aeronave, construir um diagrama v-n para verificar as limitações de 
voo e estruturais da aeronave, fazer uma análise das hélices e selecionar as duas com 
melhores resultados e fazer uma análise do desempenho da aeronave nos regimes de 
planeio, pouso e ao realizar uma curva. 
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Resumo 
 
O Projeto de Extensão Diálogos LGBTrans foi adaptado em 2020 de forma que 
continuássemos atuando, de modo remoto, no âmbito das atividades propostas, tais 
como, atendimento jurídico para pessoas LGBT´s e as atividades de formação, que 
passaram a ser virtuais. Neste formato, conseguimos manter o diálogo com a 
comunidade, abrangendo discussões sobre direitos da população LGBT, principalmente 
no que toca à convivência familiar, procurando sempre garantir e preservar a 
representatividade. 
 
Apresentação 
 
O projeto de extensão “Diálogos Interdisciplinares para a promoção da cidadania da 
população LGBT e Trans: Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade” surgiu em 2018 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 perspectiva interdisciplinar, buscou compor uma 
equipe entrelaçando 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. O projeto foi embasado no 
Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) do Paraná (2013). 
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do Oeste do Paraná - campus - Francisco Beltrão/PR. Coordenadora do Projeto de Extensão: Diálogos 
Interdisciplinares para promoção da cidadania da população Trans - LGBTrans. Membro do Grupo de 
Pesquisa em direitos humanos - GPDH e do Grupo de Estudos Corpo, Gênero e Diversidade - CGD. Email: 
melissabarbieri@hotmail.com 
2 Docente orientadora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Email: 
deiabenedetti@hotmail.com 
3 Discente do 2º ano do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
campus de Francisco Beltrão. Email: maria.luiza.cazuni@hotmail.com 
4 Discente do 2º ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
campus de Francisco Beltrão. Email: laurakaczan@icloud.com 

312



 

 

Em 2020, com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, optamos por unir os 
Projetos Diálogos LGBT e Diálogos Trans, que ocorriam de maneira independente, 
simultânea e presencial desde 2018, surgindo assim um projeto único – Diálogos 
LGBTrans, que foi adaptado para atuação durante a pandemia do COVID-19 no modo 
remoto.  
Na segunda quinzena de março, apesar de surpreendidos pela quarentena proveniente 
da rápida contaminação pelo COVID-19 no Brasil, em um primeiro momento, fomos 
resistentes em mantermos as datas de nossos eventos já programados presencialmente, 
pois imaginávamos que ainda realizaríamos o cronograma previsto. Entretanto, diante do 
agravamento da conjuntura, a proibição de aglomerações e a consequente 
impossibilidade de atendermos ao público, suspendemos os eventos presenciais 
planejados. 
Todavia, as demandas da comunidade ainda existiam e continuavam chegando até nós, 
tanto por email como pelas redes sociais do projeto. Sendo assim, direcionamos nossos 
esforços para adaptarmos nossas atividades para o modo remoto, no anseio de prestar 
apoio contínuo para o público alvo do projeto. Nesta adaptação ao longo de 2020, nosso 
grande destaque foram as rodas de conversas virtuais realizadas em parceria com o 
curso de psicologia da Universidade Paranaense (UNIPAR), onde buscamos abordar as 
diversas e variadas vivências das pessoas LGBTs principalmente no âmbito familiar, já 
que esta discussão não costuma ser visibilizada no meio social e acadêmico. Desta 
maneira, optamos por planejar eventos específicos para cada público presente na sigla 
LGBT, como passamos a apresentar.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Para alcançar o objetivo das rodas de conversa virtuais, optamos por criar eventos on line 
do sistema academus, com a devida inscrição das pessoas interessadas para a 
consequente emissão de certificado. Os eventos foram transmitidos pela plataforma  You 
Tube. No modo presencial, quando fazíamos nossos eventos, geralmente tínhamos em 
torno de 20 a 30 pessoas em média participando. No modo remoto, conseguimos atingir 
um público maior, sendo que em cada oportunidade tivemos em torno de 100 a 200 
pessoas inscritas. Além disso, na modalidade virtual, contamos com a presença de 
debatedoras de outras regiões do país e do exterior. O alcance foi muito positivo, pois 
além disso, as atividades ficaram gravadas no You tube, o que permitiu que um número 
ainda maior de pessoas acompanhassem nossas propostas de diálogos, que tem por 
objetivo aproximar as discussões que 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. Neste formato, 
conseguimos atingir outras regiões do Estado, com as seguintes atividades: 
 

1. Dialogando sobre a visibilidade lésbica 
Em agosto de 2020 realizamos nossa primeira roda de conversa virtual enquanto projeto 
LGBTrans, intitulada “Dialogando sobre a visibilidade lésbica”, em homenagem ao mês da 
visibilidade lésbica. Neste evento, contamos com a participação de duas convidadas que 
atualmente residem nos Estados Unidos. A conversa tangenciou aspectos sobre as 
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diferenças entre o Brasil e os EUA nas vivências enquanto lésbicas, o reconhecimento e o 
respeito. Tal evento teve como mediadora uma estagiária voluntária do projeto, 
representante da letra L na sigla em questão, assim respeitando a representatividade e o 
local de fala. 
 
 
Figura 1– 

  
 

2. Dialogando sobre a bissexualidade com a família 
No mês de setembro, mês da visibilidade bissexual, fizemos uma roda de conversa com a 
participação de três convidadas, sendo uma delas membra do coletivo BiSides, que 
atualmente reside na Alemanha e pode relatar as experiências do Brasil e do exterior 
também, na sua vivência e no contato com sua família. Também estavam presentes uma 
mãe, representante do coletivo Mães pela Diversidade que participou com sua filha, que 
se identifica como bissexual. Este evento teve como foco as adversidades das famílias 
em relação às problemáticas da bissexualidade. Além de ouvirmos mãe, filha, e 
representante de coletivo, tivemos o cuidado de escolher como mediadora uma estagiária 
bolsista do projeto que se identificasse com a letra em pauta da sigla LGBT, prezando 
pela representatividade. 
 
Figura 2– 
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3. Minha criança trans: (des)patologização para quem? 
Realizado no dia 05 de novembro de 2020, esta roda de conversa tratou de uma faceta 
pouco debatida e visibilizada: as crianças trans. Sendo assim, contamos com a presença 
de uma convidada, mãe de uma criança trans, que abordou toda a trajetória dela e de sua 
filha por médicos e psicólogos, o enfretamento dos preconceitos de familiares e da 
sociedade em geral, bem como o despreparo de órgãos públicos para lidar com as 
demandas de crianças trans. Como de costume, a mediadora do evento foi uma 
estagiária representante da letra T, afim de preservar a representatividade. 
 
Figura 3– 
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Resultados 
 
Em relação aos resultados, primeiramente cumpre ressaltar que o projeto é permanente e 
as atividades estão em andamento, assim, os resultados apresentados são parcieias e 
relativos ao ano de 2020. Conforme demonstrado, o projeto Diálogos LGBTrans – 
Unioeste, atuando de forma interdisciplinar, oferece um espaço de acolhimento e diálogo 
com a população LGBT, acolhendo demandas tanto da área jurídica, como 
socioassistencial e psicológica. Mesmo com o desafio de tornarmos nossas atividades 
virtuais e nossos atendimentos remotos, seguimos desenvolvendo ações de 
conscientização e sensibilização na sociedade beltronense e região, trabalhando em 
conjunto com instituições públicas e privadas, em prol da população LGBT e seus 
familiares, suas demandas e pautas, garantindo seus direitos e a promovendo a 
cidadania.  
Em relação às atividades de 2020, o alcance das rodas de conversa virtuais, pode ser 
traduzido em números, pois no total, somando o público inscrito no sistema academus em 
todos os eventos descritos acima, tivemos 732 (setecentos e trinta e dois) inscritos e 463 
(quatrocentos e sessenta e três) participantes que efetivamente estavam presentes nas 
atividades, ou seja, que receberam certificado. Estes números revelam o interesse nos 
temas propostos para discussão e a importância de mantermos o canal de diálogo 
construído com a sociedade desde 2018. 
Além das rodas de conversa virtuais, seguimos prestando orientações jurídicas, 
administrativas e psicológicas para o público LGBT e seus familiares, sendo que mesmo 
com as dificuldades do ano passado, conseguimos orientar remotamente a retificação 
administrativa de prenome e sexo no registro civil de uma mulher e um homem trans*. 
 
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, demonstramos que há 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 durante a pandemia de Covid 19. 
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 
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estabelecimento do Estado Democrático de Direito. É com esse viés que o projeto está 
proporcionando um espaço para a promoção dos direitos e garantias da população LGBT. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
dialogoslgbtunioeste@gmail.com ou pelo perfil do Instagram @dialogoslgbtrans 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 53700/2018 
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Resumo 
 
Este texto apresenta as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos das ações de 
prevenção realizadas no período de maio de 2018 a dezembro de 2020, 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. 
 

Apresentação 
 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude - NEDDIJ, 
foi criado em 2005 por meio de convênio com 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 do Programa Universidade Sem Fronteiras. 

O Núcleo entende a criança e o adolescente enquanto sujeitos produtores de cultura, 
de direitos e fortalece a ideia da importância da propagação da “Cultura de Cuidado”, que 
consiste na conscientização do adulto como corresponsável pela criança em seu 
desenvolvimento na primeira infância. Além disso, baseia-se 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). Nesse sentido, o NEDDIJ busca, por meio da 
intersetorialidade, trabalhar de forma preventiva e construir uma rede de atendimento e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

As ações do NEDDIJ são referenciadas pelo atendimento pedagógico, psicológico e 
jurídico gratuitos para crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, com o intuito 
de preservar seu direito à infância e à juventude, bem como o desenvolvimento integral de 
suas potencialidades e a promoção da cultura do cuidado. Para isso, oficinas, palestras, 
divulgação de trabalhos nas plataformas digitais, participação de projetos com gestantes, 
atendimentos e acompanhamentos pedagógicos e psicológicos, estão entre as ações de 
prevenção às violências contra crianças e adolescentes. 

Para desenvolver as ações mencionadas, 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. 
  No ano de 2020, Tedros Adhanom, diretor geral da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), declarou em 11 de março, a pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus 
(SARS-COV-2). A rápida disseminação da doença obrigou todos os setores da sociedade 
a adotar medidas de distanciamento social e monitoramento da doença a fim de evitar a 
ampla contaminação. Não diferente das demais instituições e projetos, o NEDDIJ assumiu 
uma nova postura de trabalho priorizando o bem-estar dos seus colaboradores e assistidos, 
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a qual destacamos neste texto e analisamos as ações e atendimentos em período 
presencial e remoto.  
 
 

Procedimentos Adotados   
 

Especificaremos, neste texto, a atuação multiprofissional entre as áreas pedagógica, 
psicológica e jurídica do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da 
Juventude (NEDDIJ) no período de 2018 a 2020, a qual deu-se por meio de palestras, 
oficinas, minicursos, atendimentos, participação em projetos de pesquisa e extensão, 
organização e participação de eventos e a formação de professores de Educação Infantil 
do município de Francisco Beltrão - PR. Além disso, durante o período emergencial que 
ocorreu em função da pandemia do novo coronavírus, especificamente entre março e 
dezembro de 2020, a equipe ofereceu suporte, palestras e oficinas na modalidade online, 
estendendo suas precauções de distanciamento social ao ano vigente.  

O trabalho pedagógico parte do requerimento das escolas, da família ou do Fórum 
de Francisco Beltrão e aconteceu na sala ludopedagógica do NEDDIJ com atendimentos 
do pedagogo recém-formado e da acadêmica do curso de pedagogia, os quais buscam a 
criação de vínculo e avaliação das necessidades pedagógicas do assistido com base no 
parecer avaliativo solicitado à escola, colégio ou Centro Municipal de Educação Infantil - 
CMEI. O diálogo com a instituição que atende a criança ou adolescente é constante, em 
alguns casos são realizadas visitas e entrevistas com os professores. 

O processo de encaminhamento psicológico se inicia de demandas de CMEIs, 
escolas Municipais e Estaduais do município, com situações comportamentais e suspeitas 
de violações de direitos da criança e adolescente, como violência sexual, física ou psíquica, 
bem como pelo encaminhamento iniciado no próprio NEDDIJ devido a questões 
observadas de uma situação jurídica, entre elas: alienação parental, disputa de guarda, 
separação dos pais, violações de direitos da criança e adolescência ou demandas 
encaminhadas pelo Fórum de Francisco Beltrão, referente a visitas assistidas e o direito do 
genitor realizar visitas a criança e adolescente. Dentre os atendimentos psicológicos 
ofertados no Núcleo, estão a anamnese - realizada com os responsáveis legais, visita 
assistida, acolhimento e acompanhamento psicológico. Tais atendimentos ocorrem na sala 
ludopedagógica, de forma individual com psicoterapia breve e recursos lúdicos (desenhos, 
jogos de acordo com a idade, brinquedos, casa terapêutica e livros infanto-juvenis).  

Considerando as medidas adotadas para conter a propagação da COVID-19, os 
atendimentos psicológicos foram alterados para a modalidade online, realizados através de 
aplicativo de WhatsApp, além de orientação psicológica para pais e profissionais, auxiliando 
no manejo de comportamentos, na proteção e prevenção da violência contra crianças e 
adolescentes.  

Na área jurídica, os atendimentos são realizados pela busca dos próprios assistidos 
quando surge a necessidade de apoio na área, ou então, encaminhadas pelo Conselho 
Tutelar ou Ministério Público, que atuam em conjunto com o Núcleo na rede de proteção.  
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O espaço físico do Núcleo permite que as pessoas sejam atendidas individualmente 
por três bolsistas graduandos em direito, a fim de coletar informações a respeito da situação 
da(s) criança(s) e dados para preenchimento de eventual ação judicial, além de iniciar a 
orientação jurídica. Após a coleta de dados, se necessário, os bolsistas-graduandos 
confeccionam as devidas peças processuais com auxílio das bolsistas-advogadas, para 
que estas realizem o protocolo e acompanhamento da ação, efetuando o cumprimento de 
prazos e participando de audiências. 

Durante o período de suspensão de atividades em decorrência da pandemia de 
COVID-19, os atendimentos jurídicos foram realizados exclusivamente de maneira virtual, 
via e-mail e redes sociais do Núcleo (Facebook, Instagram, WhatsApp), fornecendo ampla 
divulgação da nova metodologia provisória adotada aos assistidos. Os processos judiciais 
não sofreram prejuízos por já estarem integralmente tramitando de modo eletrônico, sendo 
as audiências adaptadas para realização através de videoconferência. 
 

Resultados 
 
  No período de maio de 2018 a março de 2019, o setor pedagógico do Núcleo atendeu 
diretamente 9 (nove) crianças e adolescentes, realizando 44 (quarenta e quatro) 
atendimentos quinzenais, com duração de 1 (uma) hora por atendimento. No período de 
julho de 2019 a fevereiro de 2020, 8 (oito) crianças foram atendidas pelo setor pedagógico, 
em 30 (trinta) atendimentos de 1 (uma) hora, realizados quinzenais. 

Em relação aos atendimentos psicológicos, entre maio de 2018 e março de 2019, 
foram realizados 482 atendimentos para 46 crianças nesse período. Já entre junho de 2019 
a fevereiro de 2020 foram atendidas 13 crianças e realizados 164 atendimentos 
psicológicos. Por consequência da pandemia e da impossibilidade da realização dos 
atendimentos presenciais, entre março de 2020 a dezembro de 2020 foram realizados 8 
atendimentos psicológicos para 8 crianças.  

Considerando as medidas de distanciamento social, o fechamento das escolas, 
principais porta vozes na denúncia das violações de direitos, além da paralisação de 
instituições da rede de proteção e a suspensão de atendimentos presenciais no NEDDIJ, 
ao observar os dados acima, entre março e dezembro de 2020, houve uma diminuição 
significativa de encaminhamentos e atendimentos psicológicos no núcleo. A evidência de 
temas nesse período trata de ansiedade, agitação, irritabilidade e alterações no sono, 
sendo reflexos do isolamento social e da mudança repentina na rotina diária. 

Percebemos que na modalidade online, que difere do atendimento presencial e pode 
ter influenciado na diminuição dos atendimentos, há dificuldade na aplicação de recursos 
lúdicos e instrumentos terapêuticos que facilitam a externalização de sentimentos e a 
formação de vínculo, fatores que comprometem a adesão ao acompanhamento psicológico. 
Quanto ao apoio jurídico, de março a dezembro de 2018, ingressou-se com 341 novos 
processos judiciais, com a realização de 187 audiências, mesmo período em que foram 
realizados 1.047 atendimentos jurídicos variados (presencial, telefone e online). Já durante 
o ano de 2019, de janeiro a dezembro, foram ingressados com 426 novos processos, 
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realizadas 187 audiências e 662 atendimentos presenciais. De janeiro a dezembro de 2020 
foram ingressados 157 novos processos e realizadas 68 audiências, assim como 609 
atendimentos (presenciais e online), sendo que o número reduzido se deu em razão da 
mudança da metodologia para atendimento exclusivamente online como maneira 
preventiva para contenção da COVID-19. 

Além dos atendimentos específicos, o Núcleo ainda promove ações de prevenção 
participando de projetos como o “Café com Prosa”, ação da prefeitura municipal de 
Francisco Beltrão para a promoção dos cuidados no pré-natal com gestantes de três (03) 
bairros do município; realiza palestras, oficinas e minicursos para a formação de 
profissionais da educação; conscientização de pais e responsáveis e também de crianças 
e adolescentes. Os principais temas abordados são: “Professores como agentes de 
proteção”, “Identificando Violências”, “Práticas Restaurativas no Ambiente Escolar”, 
“Prevenção À Violência Sexual: Metodologias para a Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental”, “Cuidados para um Ambiente Saudável”, “Bullying” e temas 
relacionados à educação sexual na educação infantil e ensino fundamental. Estas ações 
foram canceladas no período de pandemia.  

Com a declaração do período pandêmico e, por consequência, a suspensão das 
atividades de caráter escolar, o trabalho desenvolvido no Núcleo precisou ser modificado. 
Muitos pais e responsáveis optaram por substituir o formato original de atendimentos 
pedagógicos e psicológicos por orientações, que auxiliaram no desenvolvimento de um 
trabalho conjunto com as famílias, na segurança de seus lares. 
 

Considerações Finais 
 

O índice de atendimentos pedagógicos ao longo dos três últimos anos manteve uma 
média de 34 (trinta e quatro) encontros anuais. Embora em 2020 durante alguns meses o 
trabalho tenha sido realizado remotamente, com a retomada dos encontros presenciais em 
outubro de 2020, nos aproximamos da média dos anos anteriores, chegando a 30 (trinta) 
atendimentos realizados com 6 (seis) crianças até dezembro de 2020.  

Com objetivo de acolher as demandas sem prejuízo dos nossos atendidos, 
adotamos os contatos via internet e telefone como uma possibilidade de impedir a perda 
dos vínculos estabelecidos e continuar promovendo interações e momentos qualitativos de 
desenvolvimento para as crianças e adolescentes amparadas pelo núcleo.  

Evidenciamos, portanto, que os atendimentos e as ações de promoção à prevenção 
contra as violências infanto-juvenis, por meio de atendimentos no Núcleo, oficinas, 
palestras, minicursos e formação de professores, têm resultado no aumento da procura 
pelo serviço. Ou seja, com as ações de formação e de propagação da Cultura do Cuidado, 
os trabalhos realizados pelo NEDDIJ têm alertado a sociedade sobre os cuidados 
necessários em relação às crianças e adolescentes. Dessa forma, os atendimentos 
pedagógicos e psicológicos recebem maior demanda. As demandas da parte pedagógica 
estão diretamente ligadas a dificuldades de aprendizado e à cursos de educação sexual e 
prevenção a violências, em especial a violência sexual. Na área psicológica, as demandas 
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estão relacionadas a alterações comportamentais, como ansiedade, irritabilidade e 
dificuldades sociais, evidenciadas no contexto da pandemia. Além do acompanhamento da 
criança e adolescente em processo de separação dos pais, guarda, violações de direito, 
abandono ou em situação de vulnerabilidade social. 

Com relação às demandas da área jurídica, estas, relacionam-se com pedido de 
fixação de guarda, estabilização de valores mensais a títulos de alimentos, bem como de 
regulamentação de visitas dos adolescentes e/ou crianças. Ainda, existem demandas para 
fornecimento de medicamentos e exames para os infantes, como também para 
reconhecimento de paternidade.   

Observando os dados apontados, evidencia-se que a visibilidade do Núcleo e do 
trabalho preventivo realizado durante os anos de 2018 a 2020, resultou no aumento da 
demanda do trabalho. Esses dados nos mostram que a procura pelos trabalhos jurídicos, 
psicológicos e pedagógicos oferecidos pelo Núcleo, estão em processo de aumento na 
demanda, o que torna as ações desenvolvidas nas escolas, nos grupos de gestantes e nos 
demais setores da sociedade, sejam com adultos ou com crianças e adolescentes, 
importantíssimos para a promoção da Cultura do Cuidado.  
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Pelos telefones: (46) 3520-4868 (WhatsApp) 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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Resumo 

 
Com o crescimento dos fluxos migratórios femininos e com a grande participação 

de trabalhadores migrantes no mercado de trabalho em Foz do Iguaçu, na fronteira 
trinacional, por meio da atuação da Clínica de Direitos e Garantias Fundamentais Sociais 
e Migração, percebeu-se a necessidade de construir uma agenda que englobasse a 
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pesquisa e extensão na temática de gênero. Com isso, busca-se compreender as 
demandas de direitos fundamentais e humanos de mulheres migrantes trabalhadoras na 
região fronteiriça. O objetivo deste trabalho é compreender a dimensão e a participação 
das mulheres no processo migratório nesse território, bem como as implicações do 
gênero e do trabalho doméstico na seara do acesso aos direitos sociais fundamentais e 
humanos. 

 
Apresentação 

 
Apesar das origens do trabalho doméstico remontarem às sociedades 

escravocratas e servis que antecederam a era moderna, foi com o desenvolvimento 
capitalista e com a maior inserção feminina no mercado de trabalho, que o trabalho 
doméstico realizado por terceiros ganhou maior visibilidade (LOPES, 2018).  

Para Hirata (apud VILLEN, 2013, p. 6), o mercado de trabalho dos serviços de 
cuidado, de modo geral, tem se realizado a partir da exploração do trabalho das mulheres, 
dos imigrantes e de classes subalternas, em favor dos interesses das classes 
dominantes.  

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2017), estima-se que o 
trabalho não remunerado e o trabalho doméstico juntos possam representar entre 10% e 
39% do PIB das nações. Ainda assim, segundo a ONU, a grande participação das 
mulheres em ocupações não remuneradas, assim como no trabalho doméstico, de modo 
geral, não são considerados no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), que é um dos 
principais indicadores da composição e do crescimento da riqueza socialmente produzida 
pelos países e/ou pela economia mundial (ONU, 2017). Conforme observa Yeates (2004), 
isso ocorre porque o trabalho não remunerado e o trabalho doméstico não são 
considerados produtivos sob a ótica do capital, uma vez que a sua contratação, a priori, 
não visa a obtenção de lucro econômico.  

É nesse espaço laboral doméstico que muitas mulheres migrantes trabalham. A 
sua inserção nesse mercado de trabalho é favorecida tanto pelo entendimento social, 
ainda dominante, de que o trabalho doméstico é função das mulheres quanto pelo fato de 
que esse tipo de ocupação, geralmente, não exige uma qualificação formal (LISBOA, 
2007). 

A significativa participação das mulheres nos fluxos migratórios, que representa 
quase 50% das migrações internacionais (OIM, 2020), em geral, tem sido motivada pela 
busca de oportunidades de trabalho, evidenciando a crescente responsabilidade dessas 
mulheres no provimento das necessidades de seus familiares, inclusive daqueles que 
permaneceram em seu país de origem. Nessa condição de extrema necessidade, essas 
mulheres tendem a ficar mais vulneráveis e sujeitas às situações de exploração 
econômica e de violação de direitos.  

No Brasil, a vulnerabilidade e a precarização do trabalho doméstico remunerado, 
geralmente, se acentuam em consequência das profundas desigualdades 
socioeconômicas e educacionais (HIRATA; KERGOAT, 2008), que se somam a uma 
herança cultural da ‘casa-grande senzala’. Isso parece ter contribuído, historicamente, 
para que o trabalho doméstico ainda seja estigmatizado e para que seus trabalhadores, 
em sua maioria, mulheres pobres, negras e/ou pardas, incluindo as mulheres migrantes, 
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tenham seus direitos violados, mesmo depois de importantes avanços terem sido 
conquistados por essa categoria, a exemplo da Emenda Constitucional nº 72 de 02 de 
abril de 2013, que estabelece a cobrança de multa aos empregadores que não assinarem 
a carteira de trabalho de trabalhador doméstico (LOPES, 2018).  

Esse crescimento da participação feminina nas migrações em todas regiões do 
globo, tem tornado imperativa a incorporação do recorte de gênero nas teorias migratórias 
internacionais, bem como, nos debates políticos e acadêmicos em torno dessa temática.  

Foi nesse contexto histórico que, em 2018, a Clínica Jurídica de Direitos 
Fundamentais Sociais e Migração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
localizada no munícipio de Foz do Iguaçu, situado na Fronteira Trinacional Argentina-
Brasil-Paraguai, iniciou suas atividades junto às populações migrantes que residem e 
trabalham no município e região, em especial, de mulheres paraguaias que cruzam a 
fronteira para trabalhar como domésticas em Foz do Iguaçu onde, muitas vezes, 
vivenciam violações de seus direitos humanos. 

Desde então, as atividades e as discussões realizadas no âmbito da Clínica de 
Direitos Fundamentais e Migrações em Foz do Iguaçu, bem como, as interlocuções daí 
decorrentes, apontaram para a necessidade de conhecer e compreender a dimensão 
assumida pela participação feminina no processo migratório, bem como as implicações do 
gênero e do trabalho doméstico na seara do acesso aos direitos sociais fundamentais, 
evidenciando não apenas a necessidade de realização de pesquisas diversas que 
possam subsidiar as ações da Clínica e a proposição de políticas públicas nessa área, 
mas também a relação inequívoca e indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitárias. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho é apresentar um relato das atividades de 
pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito da Clínica de Direitos Humanos e 
Migrações. 

 
Procedimentos Adotados e Resultados 

 
No ano de 2020, em decorrência da Pandemia, além das atividades de formação 

dos extensionistas, também foram iniciados os trabalhos de desenvolvimento de um 
cartilha e de um aplicativo para migrantes. A despeito de ter sido mantido o atendimento 
presencial na Casa do Migrante, também foram criados canais de comunicação e de 
atendimento remoto dos migrantes que buscavam informação e orientação sobre o direito 
e o acesso ao Auxílio Emergencial, sobre documentação, regularização de sua 
permanência no Brasil, sobre instituições brasileiras nas quais podem buscar 
atendimento; entre outros temas.  

Contudo, considerando o território de atuação da Clínica Jurídica, percebeu-se a 
necessidade de investigar e compreender a complexa e contraditória realidade vivenciada 
na Fronteira Trinacional e suas relações com a dinâmica migratória da região, que coloca 
em evidência um intenso fluxo de mulheres paraguaias que buscam trabalho doméstico 
em Foz do Iguaçu, muitas vezes, expostas a violações de seus direitos humanos mais 
elementares, a fim de que se possa intervir nessa realidade por meio da extensão 
universitária, uma vez que essa população necessita de informação e orientação jurídica 
sobre seus direitos, bem como, de políticas públicas que contemplem suas demandas.  
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Diante disso, além das atividades de extensão acima mencionadas, a  Clínica de 
Direitos Fundamentais Sociais e Migrações em parceria com o Grupo de Pesquisa em 
Estado, Políticas Públicas e Cidadania (GPEPPC) tem desenvolvido atividades de 
pesquisa que visam angariar informações científicas sobre a questão do trabalho das 
mulheres migrantes no Brasil e em Foz do Iguaçu, com ênfase no trabalho doméstico 
doméstico, informal e precarizado. Dentre elas destacam-se duas pesquisas de Iniciação 
Científica Voluntária (ICV) iniciadas em 2020. Uma delas, compreende o Estado da Arte 
do Conhecimento sobre consiste em uma revisão sistemática dos artigos científicos 
publicados entre 2018 e 2019, buscando evidências e relatos de práticas de 
discriminação, exploração e violência contra mulheres migrantes no Brasil. A segunda 
pesquisa  consiste em uma revisão sistemática dos artigos científicos publicados entre 
2010 e 2019, sobre as mulheres migrantes trabalhadoras domésticas que vivem e/ou 
trabalham em Foz do Iguaçu que, dentre seus objetos, também visa fazer um 
levantamento de relatos, de práticas, de violação e de direitos fundamentais dessas 
mulheres, no contexto da Fronteira Trinacional. Além das iniciações científicas, uma tese 
de doutoramento vem sendo desenvolvida por Manoela Jaqueira (participante externa), 
sob o título "Para além dos cuidados: uma análise de gênero das fronteiras da (des) 
proteção na construção de um regime local de cuidados justo", visando ampliar a 
pesquisa relacionada a gênero e migração. 

A despeito de que essas pesquisas ainda estejam, em fase inicial, a seguir serão 
apresentados alguns resultados preliminares; 

Em relação aos resultados observados em uma ICV, que compreende a análise e 
revisão sistemática dos artigos científicos publicados entre 2018 e 2019, relacionada a 
discriminação, exploração e violência contra mulheres migrantes no Brasil, foram 
selecionados 61 produções que apontam que, as mulheres migrantes, muitas vezes, não 
são contempladas de plenos direitos nos atendimentos das Políticas de Assistência Social 
no Brasil. (CABREIRA, 2018). E que, continuadamente, as mulheres migrantes são 
exploradas, discriminadas, e condenadas à vulnerabilidade social, por conta da grande 
concentração das mesmas no mercado informal. (DUTRA, 2013). 

Com relação ao segundo projeto de ICV anteriormente mencionado, após a leitura 
de, aproximadamente, 20  artigos e trabalhos acadêmicos, foi possível conhecer um 
pouco do contexto socioeconômico vivenciado por mulheres migrantes trabalhadoras 
domésticas em Foz do Iguaçu, as condições e as relações sociais que permeiam a sua 
ocupação laboral, bem como, evidências de graves violações de direitos e à dignidade 
dessas trabalhadoras que vão desde o carcere privado, trabalho precoce de meninas 
estrangeiras, jornadas abusivas, preconceitos e discriminação raciais, trabalho sem 
carteira assinada, entre outras (FARINA, 2015; JAQUEIRA, 2016; CORONEL, 2017). 

 
Considerações Finais 
 

As atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito da Clínica de 
Direitos Fundamentais Sociais e Migração têm possibilitado aos participantes do projeto 
conhecer a realidade concreta, na qual se dá inserção laboral das mulheres migrantes 
que vivem e trabalham no Brasil e, mais especificamente, no trabalho doméstico em Foz 
do Iguaçu. Com isso, tem sido possível identificar as situações de vulnerabilidade social 
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enfrentadas por essa população, bem como suas demandas individuais e coletivas, no 
que diz respeito ao acesso a direitos sociais e humanos. Essas informações, por sua vez, 
dão indicativos sobre as futuras ações que podem ser realizadas pela Clínica no âmbito 
da extensão universitária. Dentre as quais, pode-se citar: (a) o desenvolvimento de 
atividades de estudo e formação dos servidores públicos que atuam no atendimento direto 
da população migrante, acerca dos Direitos Humanos e Migratórios; (b) a realização de 
oficinas e rodas de conversa com a população migrante para discutir temas de interesse; 
(c) produzir e socializar materiais informativos atualizados sobre direitos, acesso a 
serviços públicos; e (e) apoiar e orientar juridicamente as mulheres migrantes 
trabalhadoras domésticas quanto à possibilidade e importância de organização política e 
social da categoria. 

Sob a perspectiva dos alunos extensionistas essa experiência é positiva pois lhes 
permite superar os limites da formação conservadora do ensino do direito e seu 
distanciamento da realidade social. A humanização do ensino do direito, através da 
extensão universitária, possibilita a formação de operadores do direito mais 
comprometidos com a transformação social e aptos a questionar a estrutura social que 
oprime os sujeitos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail - clinicamigrantes.unioeste@gmail.com 
Instagram - https://www.instagram.com/clinicamigrantes.unioeste/ 
Facebook - https://www.facebook.com/clinicamigrantes.unioeste/ 

 
Número da Correspondência Registrada (CR): 55193/2018 
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Resumo 
 
O texto apresenta o projeto BRINQUEUNIOESTE, que propicia conhecimentos/vivencias 
relacionado(a)s a organização e ao atendimento em brinquedoteca – ambiente com 
diferentes brinquedos/brincadeiras/pessoas -, onde a criatividade é sustentada. 
Realizaram-se as atividades na Unioeste, em escolas e em projeto social a partir da 
perspectiva de Piaget e de Winnicott. Tais ações fortaleceram a parceria entre Unioeste e 
Secretaria Municipal de Educação de Cascavel na (re)implantação de brinquedotecas.  
 
Apresentação 
 

A Brinqueunioeste é um projeto de extensão permanente, que se originou de 

diversas atividades de extensão relacionadas ao brincar e à brinquedoteca, cuja finalidade 

consiste na promoção da educação, da saúde e do bem-estar social de todos os 

participantes/envolvidos/beneficiados com o projeto, pois estimula o reconhecimento de 

atividades lúdicas sustentáveis - aquelas realizadas por exemplo, ao ar livre como 

construir/soltar pipas, desenhar/pintar no chão, brincar com a própria sombra, são 

brincadeiras que promovem a autonomia, a criatividade e o não consumismo. 

A ideia de brinquedoteca surgiu como biblioteca de brinquedos e está relacionada à 

Grande Depressão Americana dos anos de 1930. Nesse período, um comerciante 

verificou que alunos de escolas roubavam materiais para elaboração de brinquedos. Com 

o propósito de evitar delitos, a municipalidade propôs o empréstimo de objetos lúdicos 

(toy library). Com o tempo, outros serviços passaram a ser realizados como assessoria de 

brinquedos a educadores e a crianças usuárias de creches, escolas e de outras 

 
1 Doutora em Psicologia da Educação, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: e.m.magnani@hotmail.com. 
2 Graduação, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: kamyborges62@gmail.com. 
3. Graduação, Pedagogia, CECA, Cascavel. E-mail: valkiriakauana@hotmail.com. 
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instituições. Mas, foi a Suécia, em 1963, que, iniciou a expansão da atividade por meio de 

duas professoras, mães de crianças excepcionais (OLIVEIRA, 2011).  

No Brasil, essa ideia surgiu na década de 1980 e nesse país a maioria das 

brinquedotecas encontram-se vinculadas aos hospitais pediátricos (conforme a lei federal 

nº. 11.104/2005), as escolas infantis e a assistência social. Em Cascavel – PR, o Plano 

Municipal de Educação (2015-2025; Art 7º, inciso VIII), afirma assegurar a implantação de 

brinquedoteca em todos os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI e nas 

escolas municipais em Tempo Integral. Entretanto, há carência na formação de pessoas 

acerca de conhecimentos relativos ao brincar e à brinquedoteca.  

Neste projeto denominamos de lúdico as atividades relacionadas a jogos, 

brinquedos e brincadeiras, especialmente aquele(a)s construído(a)s com materiais 

recicláveis ou existentes na natureza como sementes e pedras. Piaget (2010 [1946]) 

adotou o termo lúdico para se referir ao brincar/brinquedo/jogar. O autor cita 4 tipos de 

jogos: exercício; simbólico; construção; regras. Como exemplo desses jogos, podemos 

citar: exercício – objetos e atividades que requerem o movimento dos membros do corpo 

(chocalho, peteca, perna de pau); simbólico – objetos e ações que expressam a 

imaginação (boneca/o, acessórios de casa); construção – utilização de materiais para a 

confecção de diferentes objetos como brinquedos (blocos de montar, embalagens de 

produtos diversos); regras – atividades com regras estipuladas (jogo de xadrez) e/ou 

reconstruídas a partir de acordos entre os parceiros do jogo (amarelinha). 

A perspectiva de Winnicott (1975 [1971]) revela que embora existam crianças que 

agem com timidez, outras com ousadias, que todas necessitam ser olhadas e ouvidas, 

por isso a importância do brincar junto com o adulto. Para tanto, o adulto tem que 

desenvolver a ludicidade, no sentido de sustentar as necessidades das crianças por meio 

do brincar livre e com brincadeiras que utilizem o próprio corpo, recursos naturais e/ou 

objetos como embalagens descartáveis. Para Winnicott, caso o adulto não desenvolva 

esta ludicidade, ele terá dificuldades para brincar com a criança e poderá realizar essa 

atividade por meio da ansiedade, da passividade e/ou do autoritarismo. 

A partir dessas perspectivas e de ações realizadas em outros países construímos 

os fundamentos da BRINQUEUNIOESTE. Conforme Oliveira (2011) em países como o 
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Japão, a Itália, a Alemanha e a França as grandes empresas de brinquedos são 

incentivadas a doar seus produtos para as brinquedotecas públicas e/ou para as 

organizações privadas sem fins lucrativos. Tais ambientes são regidos por profissionais e 

voluntários que, além de acompanharem os usuários quando solicitados a participarem 

nas brincadeiras, oferecem serviços como empréstimo de jogos/brinquedos (por tempo 

determinado), realizam cursos de orientação para pais sobre tais atividades e promovem 

ações lúdicas especiais para lares de idosos. 

As atividades exploradas no projeto, que se referem a (re)implantação, a 

organização, ao funcionamento e ao atendimento em diferentes brinquedotecas têm sido 

realizadas na Unioeste/Cascavel, em escolas, especialmente em Centros Municipais de 

Educação Infantil e têm servido para o desenvolvimento da ludicidade de todos os 

envolvidos com o projeto como crianças/adolescentes e acadêmico(a)s da Unioeste. 

 
Procedimentos Adotados 
 

A seguir uma mostra do que aconteceu em 2019/2020, cujo destaque será a 

vivência lúdica do(a)s acadêmico(a)s da Unioeste, que são denominados de brinquedistas 

– função (re)construída na medida em que o lúdico como a brincadeira e o brinquedo 

eram/são explorados/vivenciados. Durante as atividades os(as) brinquedistas puderam:  

i - Compreender a função da brinquedoteca nas diferentes áreas do conhecimento, 

saúde, serviço social, justiça e lazer (reflexão desenvolvida a partir da exposição de 

conhecimentos ocorrida na Unioeste);  

ii - Aprender acerca da re/organização de brinquedotecas por meio de exemplos de 

diversos tipos de brinquedotecas e pela prática realizada no Centro de Educação Infantil 

da Escola Atílio Destro Satori e no Mc Dia Feliz, onde as instituições forneceram os 

materiais para o desenvolvimento das atividades para e com as crianças. Nesses 

ambientes os brinquedistas pensaram no antes, no durante e no depois das brincadeiras. 

Ou seja, tiveram que planejar os materiais que iriam utilizar, bem como no ambiente que a 

brincadeira iria ocorrer. Depois disso, os brinquedistas participaram das brincadeiras com 

as crianças, nesse momento observaram as escolhas infantis e mediaram as relações. 

Posteriormente, os materiais precisaram ser selecionados e guardados, normalmente isso 
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é feito com a ajuda da criança, que tem a oportunidade de aprender sobre seleção, 

classificação e principalmente sobre cooperação;  

iii - observar/acompanhar as atividades lúdicas realizadas no Projeto Eureka I4, por 

meio da brincadeira ouvimos e protegemos as crianças, visto que muitas violências são 

descobertas através do ato de brincar, sendo uma forma de prevenção e proteção; 

iv - confeccionar/soltar pipas na Unioeste - promoção do resgate aos brinquedos 

antigos, feitos de materiais recicláveis - reflexão sobre o aprender/fazer e o não 

consumismo. Essa atividade exigiu muita paciência, primeiro colheram-se o bambu, 

depois cortaram-se as varetas e as sacolas plásticas de acordo com a imagem que cada 

brinquedista tinha de pipa. Em seguida veio o maior desafio, fazer a pipa voar. 

v - brincar com sombras envolvendo a percepção do espaço, atividade despertada 

aos(as) brinquedistas da Unioeste e através da Plataforma Teams. “[...] Esse tipo de 

brincadeira é muito importante porque afasta as crianças do hábito do consumo e da 

crença de que a felicidade está na próxima aquisição” (LIN, 2010, p. 16). 

Verificamos que em todas as ações mencionadas anteriormente ocorrem os 

diferentes tipos de jogos mencionados por Piaget (2010 [1946]) como: exercício (esconde-

esconde, amarelinha); faz-de-conta (contação de histórias, brincadeiras com boneca/o); 

construção (de brinquedos, de poesias) e regras (dominó, memória). Além disso, o 

acolhimento e a fantasia está presente em todas as situações (WINNICOTT,1975 [1971]) 

São várias as implicações desse projeto para o indivíduo e para a sociedade, por 

isso destacamos três aspectos - a autonomia/criatividade, a cooperação e o não 

consumismo (FRIEDMANN, 1996; OLIVEIRA, 2011). Na brinquedoteca esses aspectos 

são indissociáveis, pois quando brincam -, tanto a criança, quanto o adulto aprendem que: 

podem escolher de que e como querem brincar, com ou sem a mediação de um 

brinquedista; que os brinquedos podem ser construídos e são coletivos, então não é 

preciso consumi-los; e, que após a brincadeira é fundamental (re)organizar o ambiente 

para que outras pessoas possam utilizá-lo, pois a brinquedoteca é de todos. 

 
4 O Projeto Eureca I, oferta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 até 
aproximadamente 12 anos de idade que sofreram violações de seus direitos, e estão em situação de risco. 
O Projeto Eureca possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), no 
qual atende e orienta os familiares das crianças que frequenta o projeto (CASCAVEL, 2015).  
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Essas ações estimulam a (re)implantação de brinquedotecas, o brincar coletivo e 

entre diferentes idades, ademais reforçam a ideia de que o brincar é essencial para a 

saúde integral do ser humano. No Brasil, embora as pesquisas revelem a importância do 

brincar e da brinquedoteca, a maioria das crianças passam boa parte do tempo em frente 

a TV, pois os investimentos públicos na área do lúdico são insignificantes. 

 
 
Resultados 
 

A ideia de brinquedoteca está sendo aceita e expandida, pois em 2019 Unioeste e 

Secretaria de Educação do Município de Cascavel, firmaram parceria e implantaram a 

brinquedoteca do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Júlio Inácio, que será 

coordenada pelo Curso de Pedagogia. Em função da pandemia, esse ambiente 

permanece fechado. Em breve, esperamos divulgar as novas experiências. 

 
Considerações Finais 
 

As discussões e as vivências acerca do brincar e da brinquedoteca ocorridas 

durante as atividades de extensão apresentada neste artigo, estão contribuindo para o 

processo de (re)implantação de brinquedotecas na área da educação, da saúde e da 

assistência social do município de Cascavel/PR. Entretanto, tais atividades não 

asseguram que as brinquedotecas sejam implantadas com qualidade. Consideramos 

essencial a elaboração de uma lei nacional/local que estipule as normas para a 

implantação de brinquedotecas, que defina por exemplo: o espaço físico de no mínimo 

dois metros por usuário, isso propiciará a (re)organização das brincadeiras infantis; 

materiais diversificados e adequados aos interesses e a cultura dos frequentadores; que 

os objetos lúdicos sejam classificados e catalogados, isso proporciona a organização dos 

materiais e desenvolve a autonomia do/a adulto e da/o criança/aluno.    

A falta de recursos materiais como tinta, cola e instrumentos para cortar, serrar e 

de um ambiente na Unioeste, a partir das ideias mencionadas, dificulta aos(e) 

acadêmico(a)s e aos profissionais que desejam a (re)implantação de brinquedotecas, 

terem a visão de ambiente lúdico adequado as necessidades individuais e coletivas, que 

contribuam para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e do não consumismo. 

334



 

 

Talvez, isso possa ser melhorado com a parceria entre Unioeste e CMEI Júlio Inácio. 

Apesar das dificuldades, por todas as ações realizadas, o projeto tem fortalecido as 

relações entre universidade e comunidade, além de torná-las mais sustentáveis. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Fone 99965-2502, brinqueunioeste@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
56954/2019. 
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Resumo 
 

A ação de extensão integra as atividades da Clínica de Direitos Fundamentais 
Sociais e Migração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu. A 
partir da metodologia das clínicas jurídicas, a ação promove a construção de canais 
presenciais e online para acesso à informação acessível e atualizada para migrantes, a 
fim de incentivar o diálogo acerca da proteção e promoção dos direitos fundamentais 
sociais dos migrantes em situação de vulnerabilidade na tríplice fronteira. 
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Essa ação de extensão tem como objetivo central a construção de canais 
presenciais e online para acesso à informação acessível e atualizada quanto aos direitos 
fundamentais sociais por parte dos migrantes, como forma de promoção do diálogo e de 
proteger e promover os direitos dessa população em situação de vulnerabilidade em Foz 
do Iguaçu.  

Essa ação extensionista faz parte do projeto da Clínica de Direitos Fundamentais 
Sociais e Migração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em Foz 
do Iguaçu, que desde 2018 tem como questão central promover o acesso dos migrantes 
aos direitos fundamentais sociais a partir da metodologia das clínicas jurídicas. O ponto 
central para a escolha desse enfoque na ação decorre do reconhecimento da Tríplice 
Fronteira – Foz do Iguaçu (Brasil); Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazu (Argentina) 
– como território dotado de singularidades e de interdependências, as quais contribuem 
para a compreensão da realidade migratória latino-americana e dos específicos 
processos de vulnerabilidade social dos migrantes e residentes fronteiriços no que diz 
respeito ao acesso e promoção dos direitos fundamentais sociais. 

A promoção dos direitos se faz necessária pois a migração internacional no século 
XXI destaca-se pela superação, no plano jurídico, do enfoque pautado na categoria do 
estrangeiro e pela afirmação e consolidação da proteção e promoção dos direitos dos 
migrantes no cenário dos Direito Internacional dos Direitos Humanos e dos Direitos 
Fundamentais. Concomitantemente, 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 pautados pela xenofobia e pelo repúdio às migrações. 

As ações integradas de ensino, pesquisa e extensão na área de migrações 
internacionais e acesso a direitos fundamentais se justifica diante dos dados coletados 
pela Polícia Federal e pela Casa do Migrante que indicam o intenso fluxo migratório 
internacional em Foz do Iguaçu, bem como a procura significativa por informações e por 
atendimento socio jurídico por parte dos migrantes. Os dados coletados pela Casa do 
Migrante, por sua vez, indicam que em média, anualmente, 3.382 pessoas buscaram 
atendimento relativo a questões migratórias no período de 2009 a 2015. Em 2016 e 2017 
essa média anual aumentou para 4.350, diante do aumento da procura por informações e 
encaminhamentos quanto a temas associados a direitos fundamentais sociais. Entre os 
principais assuntos, são destacados, documentação migratória, questões laborais, 
previdenciárias, saúde e educação (KEMMELMEIER; JAQUEIRA, 2018). 

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 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 o tratamento 
humano dos migrantes, independentemente do status de migração, dos refugiados e das 
pessoas deslocadas”.  

Entre os objetivos e metas da Agenda 2030 (ONU, 2015), destaca-se o objetivo 10, 
que trata do dever de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Nesse 
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escopo, a meta 10.7 inclui como parte da redução das desigualdades “Facilitar a migração 
e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio 
da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas”; e a meta 10.2  
reitera a importância de “Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de 
todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 
condição econômica ou outra”. Como reconhecimento pelas ações desenvolvidas a fim de 
potencializar os efeitos positivos da migração ao longo de sua trajetória, a Clínica de 
Direitos Fundamentais Sociais e Migração recebeu o Selo Sesi de Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável em 2019. 

Ademais, a aprovação da Lei n. 13.445/17 alterou o regime jurídico nacional 
aplicável aos migrantes, bem como estabeleceu princípios e diretrizes para a política 
migratória brasileira. Essa regulamentação afasta o referencial da segurança nacional e 
passa a adotar a perspectiva do migrante como titular de direitos, em conformidade com o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e o regime constitucional brasileiro. Destacam-
se como diretrizes para a construção dessa política pública para os migrantes a igualdade 
de tratamento e de oportunidade; a inclusão social, laboral e produtiva por meio de 
políticas públicas; o acesso igualitário e livre a serviços, programas e benefícios sociais, 
bens públicos, educação assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço 
bancário e seguridade social (art. 4 da Lei n. 13.445/17) 

Desse modo, as atividades de extensão propostas são relevantes na medida em 
que podem contribuir para identificar questões locais e regionais pertinentes para a 
proteção e promoção desses direitos fundamentais sociais, para a identificação de 
problemas de pesquisa e, ainda, para contribuir com a criação e aperfeiçoamento de 
políticas públicas. 

São objetivos específicos da ação de extensão: a) Prestar atendimento jurídico 
para os migrantes de modo a contribuir para o acesso à informação, à compreensão da 
realidade vivenciada pelo público alvo e a proteção e promoção dos direitos fundamentais 
sociais aos migrantes; b) Promover canais presenciais e online para acesso à informação 
e a promoção do diálogo quanto aos direitos fundamentais sociais e às políticas públicas 
pertinente de modo a contribuir para a efetividade dos direitos fundamentais sociais aos 
migrantes; c)Desenvolver eventos e oficinas temáticas na área de proteção e promoção 
dos direitos fundamentais sociais dos migrantes; d) Fomentar o intercâmbio e diálogo 
entre a comunidade universitária e migrantes, serviços públicos, entidades da sociedade 
civil e organismos internacionais que atuem nessa área; e) Identificar e compreender as 
potencialidades e barreiras em matéria de acesso dos migrantes aos direitos 
fundamentais sociais por meio de atendimento jurídico, oficinas temáticas, promoção de 
eventos e desenvolvimento de canais de comunicação presencial e online com o público 
alvo; f)Auxiliar na construção e aperfeiçoamento de políticas públicas, e rede de 
atendimento aos migrantes na região de Foz do Iguaçu, incentivando a participação dos 
migrantes em sua construção e desenvolvimento. 
  
Procedimentos Adotados 
 

Adota-se a metodologia de clínica jurídicas para o desenvolvimento dessa ação de 
extensão. A metodologia tem como características centrais: a) conhecer a realidade dos 
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atores sociais e sua vivência com a concretização dos direitos fundamentais sociais; b) 
estabelecimento de diálogo entre a comunidade acadêmica, migrantes, poder público e 
sociedade civil organizada c) multidisciplinaridade ao propor ações integradas na área 
jurídica em sentido estrito e outras áreas do conhecimento, tendo como eixo comum os 
direitos fundamentais sociais e políticas públicas de proteção e promoção destes direitos; 
d) estimular os migrantes, bem como a comunidade acadêmica a participar em espaços 
político-deliberativos, contribuindo para o protagonismo desses atores sociais nas esferas 
institucionais em que são elaboradas e implementadas políticas públicas. 

A preparação para a atividade jurídica exige a oportunidade de uma formação 
acadêmica que possa ser integrada às múltiplas demandas sociais verificadas 
atualmente. O ensino e aprendizagem por meio da participação ativa dos alunos nas 
Clínicas Jurídicas, e na Clínica de Direitos Humanos, vem ao encontro dos objetivos do 
Curso de Direito que é, além da capacidade técnica, a formação de profissionais capazes 
e comprometidos com a ética e a solidariedade. (LAPA; MEDEIROS; A SOARES, 2018). 

O plano de trabalho da ação extensionista é composto por : a) Participar da 
elaboração e desenvolvimento de rodas de conversas e oficinas temáticas com o público 
alvo; b) Preparar material com informações acessíveis e atualizadas para a construção de 
sistema responsivo online e para outros canais de informação online do projeto (site e 
redes sociais);  c) Identificar questões emergentes e coletivas que permitam compreender 
e superar as lacunas existentes em matéria de acesso e concretização dos direitos 
fundamentais sociais para os migrantes na região de Foz do Iguaçu; d) Contato com os 
serviços públicos, entidades da sociedade civil e organizações internacionais para a 
coleta de informações atualizadas e consultas; e) Criar um banco de dados com 
indicadores para auxiliar o aprimoramento de políticas públicas na área de migrações e 
dos direitos fundamentais sociais; f) Participar do canal de comunicação, com orientação 
do professor orientador para respostas e encaminhamentos. 

Há dois grupos que constituem o público-alvo do projeto. O primeiro deles é 
composto pelos migrantes na região de Foz do Iguaçu (o termo migrantes é usado em 
sentido amplo, de modo a englobar migrantes na acepção técnico-jurídica, bem como 
refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e fronteiriços), com ênfase em grupos de 
maior vulnerabilidade social, como mulheres migrantes, migrantes indocumentados, 
solicitantes de refúgio e refugiados e trabalhadores fronteiriços em situação de exploração 
laboral. O segundo grupo, por sua vez, envolve os serviços públicos, entidades da 
sociedade civil e organismos internacionais que prestam atendimento aos migrantes. 
 
Resultados 
 

Diante da importância de conversar diretamente com o migrante para compreender 
e ouvir suas necessidades, priorizando a troca de experiências e saber, ao início do 
projeto pretendia-se que as conversas com os migrantes fossem realizadas 
pessoalmente, em rodas temáticas, até mesmo com associações de migrantes em Fox do 
Iguaçu. Porém, com a pandemia do Covid-19, surgiram dificuldades para essa forma de 
comunicação e interação. Assim, os atendimentos passaram a ocorrer via online, através 
de plataformas como o Skype e Zoom. A maioria dos migrantes que procurou o projeto 
buscava orientação em questões que envolviam documentação migratória. A partir desse 
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contato virtual, surgiu a ideia de elaborar um formulário, a fim de formalizar um banco de 
dados que guiasse o projeto, se baseando nas demandas apresentadas por esses 
sujeitos. 

Para a divulgação de informações acessíveis e atualizadas acerca dos direitos 
fundamentais sociais dos migrantes, foi criada uma conta na plataforma Facebook e 
Instagram vinculada ao projeto da Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração. 
Em fevereiro de 2021 essas contas têm quase 200 seguidores e mais de 500 curtidas 
respectivamente, com participação dos migrantes da região de Foz do Iguaçu. Durante os 
meses de setembro a janeiro, o conteúdo criado envolveu: cartão Sistema Único de 
Saúde (SUS), direitos trabalhistas para domésticas migrantes, como fazer documentação, 
entre outros. Através do Instagram, a Clínica recebeu mensagens de migrantes com 
histórias, muitas vezes bem específicas, buscando orientação.  

Um dos contatos que despertou mais a atenção foi o de um servidor do SUS do 
município de Foz do Iguaçu. O servidor pediu orientação pois tinha dúvidas sobre “a partir 
de qual momento o estrangeiro se torna migrante”, haja visto que a Constituição Federal 
garantiria o atendimento emergencial para estrangeiros de passagem no país, segundo 
relatado pelo servidor. Foi elaborado um parecer sobre o acesso à saúde dos migrantes e 
que o cartão SUS não poderia ser uma barreira para o atendimento do migrante, em 
conformidade com os Direitos Humanos e a universalidade do acesso à saúde. Essa 
dúvida foi primordial para perceber que muitos agentes públicos não estão preparados 
para lidar com uma demanda tão comum na Tríplice Fronteira, além de despertar uma 
vontade de promover uma oficina/curso para agentes de saúde em relação aos migrantes 
que necessitam de atendimento. Essa ação consta como objetivo da Clínica para o ano 
de 2021. 

O projeto vem também desenvolvendo, em parceria com o Instituto Federal do 
Paraná (IFPR- FOZ), um sistema responsivo a ser acessado por celular, notebook ou 
tablet, que servirá como uma fonte de informação para o migrante que chega na cidade. 
O aplicativo conta com áreas temáticas como os direitos dos migrantes na área de saúde, 
educação, trabalho, transporte, atendimento à mulher, cultura, documentação, entre 
outros, de maneira que a pessoa tenha um norte e se sinta mais acolhida sabendo que 
pode contar com ajuda na palma da mão. Além disso, haverá a possibilidade de contato 
direto com a Clínica para apresentar dúvidas quanto a esses temas. 

O banco de dados relacionando todos os temas supra citados está servindo de 
base também para a elaboração de uma Cartilha do Migrante da Clínica em parceria com 
a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade de Foz do 
Iguaçu. Os diálogos entre o projeto e o município iniciaram no ano de 2020, pois a 
Secretaria identificou uma grande demanda por parte da população migrante da cidade. 
Os diálogos vêm acontecendo virtualmente e o conteúdo da cartilha está finalizado, 
aguardando a etapa de formatação e impressão. A cartilha será fundamental para a 
região da tríplice fronteira, proporcionando um real acolhimento social dos migrantes. 
 
Considerações Finais 
 

O papel da presente ação de extensão vem sendo de suma importância para o 
desenvolvimento de competências para a escuta qualificada e comunicação de forma 
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acessível e clara com o público-alvo para a proteção de seus direitos fundamentais, e 
para a promoção da cultura de direitos humanos e da cidadania universal na região da 
fronteira. O estreitamento de laços com migrantes e a desconstrução da cultura de 
xenofobia é um dos pontos mais positivos na ação, uma vez que o acesso à informação e 
orientação contribui para a inclusão social dos migrantes, além do compartilhamento de 
experiências de vida, que agregam muito para os participantes. Com o contato direto com 
pessoas da comunidade e de serviços públicos, durante meses, foi possível identificar os 
pontos vulneráveis das políticas públicas de Foz do Iguaçu, de modo a planejar métodos 
e trabalhos futuros na ação para garantir que nenhum direito fundamental social da 
população migrante seja lesado. 

Um dos pontos negativos durante o tempo da extensão foi o fato de a pandemia do 
Covid-19 ter dificultado muito o atendimento dos migrantes, que sempre foi presencial, 
haja visto que muitos que precisam de ajuda não possuem os meios tecnológicos 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração 
 
Contato via Facebook: Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração | Facebook 
 
Contato via Instagram: Clínica de Direitos e Migração (@clinicamigrantes.unioeste)  
 
Contato via E-mail: clinicamigrantes.unioeste@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
55193/2018 
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Resumo   
 
A realização do projeto na Casa do Migrante busca sociabilizar o aporte teórico e normativo 
dos direitos fundamentais sociais através da metodologia de clínicas em prol de sua 
concretização, atentando ainda às suas violações. O alcance deste objetivo pressupõe o 
exercício de uma cidadania efetiva e sustentável por meio da compreensão dos direitos dos 
migrantes, da oitiva de suas demandas, do encaminhamento às instituições de serviço 
social e da regularização das suas documentações.  
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O projeto direitos fundamentais sociais e inclusão social aos migrantes em Foz do Iguaçu 
teve como foco inicial os Direitos Fundamentais Sociais e a atuação do Ministério Público 
do Trabalho, sendo desenvolvido na sua primeira etapa no ano de 2018, e obteve como 
resultado a verificação das barreiras encontradas pelos migrantes no acesso aos direitos 
fundamentais; recebeu ainda o Selo Sesi de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 
2019. Entre os objetivos do projeto destaca-se: fomentar o intercâmbio e diálogo entre a 
comunidade universitária e migrantes, serviços públicos, entidades da sociedade civil e 
organismos internacionais que atuem nessa área; desenvolver eventos e oficinas temáticas 
na área de proteção e promoção dos direitos fundamentais sociais dos migrantes; 
proporcionar canais presenciais e online para acesso à informação quanto aos direitos 
fundamentais sociais e às políticas públicas respectivas; prestar atendimento jurídico para 
os migrantes de modo a contribuir para o acesso à informação, à compreensão da realidade 
vivenciada pelo público alvo e a proteção e promoção dos direitos fundamentais sociais aos 
migrantes; e por fim, identificar e compreender as potencialidades e barreiras em matéria 
de acesso dos migrantes aos direitos fundamentais sociais por meio de atendimento 
jurídico, oficinas temáticas, promoção de eventos e desenvolvimento de canais de 
comunicação presencial e online com o público alvo. 
Sabendo disso, o trabalho atual é desenvolvido na Casa do Migrante e se propõe a alcançar 
estes objetivos através do atendimento online ou presencial (neste último caso respeitando 
todas as medidas de prevenção à COVID-19) de uma forma simples e dinâmica, por meio 
do esclarecimento a respeito da documentação, legislação e acesso principalmente ao 
sistema de saúde e educação brasileiro, de forma que esses direitos sejam integrados ao 
cotidiano dos indivíduos da região. A Casa do Migrante, criada em 2008 a partir de uma 
parceria entre o Município de Foz do Iguaçu e o Ministério do Trabalho, é um ponto de 
referência daqueles que chegam à cidade no atendimento às suas demandas, tais como 
auxílio no processo de documentação junto a Polícia Federal, acesso às formas de trabalho 
digno e no encaminhamento a instituições de serviço social que operam em sistema de 
rede, além do atendimento sócio jurídico. No período de 2009 a 2015, em média, 3.382 
migrantes buscaram atendimento na instituição a cada ano. Em 2016 e 2017, essa procura 
aumentou, chegando à média anual de 4.350 atendimentos. (KEMMELMEIER; JAQUEIRA, 
2018). 
Inicialmente propunha-se no presente projeto de extensão a coleta de dados através de 
questionários e entrevistas aos migrantes, no entanto essa prática se mostrou inviável em 
vista da pandemia do COVID-19.   
A integração entre o ensino, pesquisa e extensão são reveladas nas ações via Casa do 
Migrante, diante da metodologia de clínicas que visa democratizar o conteúdo teórico e 
normativo dos direitos humanos, com a implementação de uma efetiva cidadania dos 
migrantes na região de fronteira (ARENDT, 2007). Arendt aduziu que a igualdade política 
das pessoas pressupõe o acesso ao espaço público e construiu a ideia de que cidadania é 
mais que participar das escolhas políticas de um Estado, cidadania é o direito a ter direitos 
o que, muitas vezes, é apenas compreendido na ausência, na perda dos direitos e garantias 
fundamentais e humanos. A cidadania em Arendt requer a compreensão e exercício da 
alteridade, o olhar ao outro que se encontra em situação vulnerabilidade, no caso, o 
migrante na região de fronteira.  
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Justifica-se a ação de extensão pelo compromisso da Universidade pública com as 
demandas contemporâneas da sociedade, pelos deveres de tutela aos direitos dos 
migrantes conforme normas e agenda de Direito Internacional, Regional e Mercosulino, 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, Constituição Federal de 1988 
e Estatuto do Migrante. 
  
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia de clínicas jurídicas aplicada no desenvolvimento do projeto busca conhecer 

a realidade dos atores sociais e sua vivência com a concretização dos direitos fundamentais 

sociais; estabelecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, migrantes, poder público e 

sociedade civil organizada; propor de forma multidisciplinar ações integradas na área 

jurídica em sentido estrito e outras áreas do conhecimento, tendo como eixo comum os 

direitos fundamentais sociais e políticas públicas de proteção e promoção destes direitos; 

estimular os migrantes, bem como a comunidade acadêmica a participar em espaços 

político-deliberativos, contribuindo para o protagonismo desses atores sociais nas esferas 

institucionais em que são elaboradas e implementadas políticas públicas.  

O atendimento, que antes da pandemia era feito dentro da Casa, teve que ser alterado em 

virtude da pandemia do COVID-19; os migrantes passaram a ser atendidos do lado de fora 

do portão, com cadeiras distanciadas alocadas no pátio, ou então por ligações ao telefone 

celular da Casa do Migrante; mas isso não afetou o objetivo de manter a instituição próxima 

do público-alvo. O empenho em democratizar as informações com explicações claras de 

cada procedimento a ser adotado, aliado a ações sociais, como a distribuição de cestas 

básicas, garantiu a Casa do Migrante a manutenção da proximidade com a população 

migrante de Foz do Iguaçu durante a quarentena.  

Nos atendimentos eram realizadas principalmente atividades como esclarecimento sobre o 

processo de documentação, qual o tipo adequado (reunião familiar, residência para fins de 

estudo, registro fronteiriço, etc.) e o que era necessário para fazê-lo; e apresentação das 

instituições sociais e suas funções no atendimento ao migrante, como as Unidades Básicas 

de Saúde, as instituições de ensino, o CRAS, entre outros. A partir dessa atividade surgem 

as demandas dos atendidos na Casa, sendo a mais relevante delas o acesso a informação 

de forma prática e compreensível, problema que instituição em questão buscou resolver a 

partir da distribuição de singelos folhetos com endereços e números de telefone de 

instituições relevantes, ou então com requisitos para cada processo de documentação 

estrangeira. 

Em outro plano, a identificação dessas demandas pela Clínica de Direitos Fundamentais 

Sociais e Migração culminou no desenvolvimento de um novo projeto: o desenvolvimento 

de um aplicativo informativo para migrantes em parceria com o Instituto Federal do Paraná 

(IFPR). Subdivido em áreas temáticas que abrangem saúde, educação, atendimento à 

mulher, cultura, transporte, entre outras, o sistema busca dispor de forma objetiva 

informações e meios de acesso aos direitos fundamentais dos migrantes, possibilitando 

ainda ser usado como canal de contato direto a Clínica para esclarecimento de dúvidas. 
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Além disso, numa outra frente do presente projeto, desenvolveu-se uma rede de 

comunicação online via e-mail, Instagram e Facebook com a Clínica para solução de 

dúvidas, assim como a produção de um material informativo de muita qualidade, que 

exerceu importante papel na divulgação da Casa do Migrante e seu trabalho.  

A partir do material coletado para a construção do conteúdo do aplicativo, desde setembro 

de 2020, a Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração vem produzindo em 

parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade de Foz do 

Iguaçu, uma cartilha informativa para migrantes em diversos idiomas, visando evidenciar 

sua cidadania e facilitar o acesso aos direitos destes indivíduos. O projeto está já está na 

fase de formatação e impressão. 

A partir das atividades supracitadas, o projeto desenvolveu, não apenas em mim, mas em 

todos os participantes da Clínica de direitos fundamentais sociais e migração, um olhar 

social do trabalho jurídico, buscando integrar o direito aos elementos cotidianos da vida do 

migrante de forma mais simples e autônoma, atribuindo um valor mais prático a ciência 

jurídica. 

Ademais, para a realização da atividade mostrou-se imprescindível a relação interdisciplinar 

entre as diversas instituições envolvidas no processo migratório na fronteira trinacional, 

como o CRAS, a Polícia Federal, a Caritas, as UBS, instituições de ensino, como a Unila e 

a Unioeste. O diálogo entre estas instituições, seja em uma visita minha ao posto de 

atendimento ao estrangeiro da Polícia Federal, seja numa conversa sobre um caso 

específico com o CRAS, diminui os ruídos que podem surgir na transmissão da informação. 

A atuação na metodologia de clínicas dialoga com a prática de uma litigância estratégia em 
Direitos Humanos e, Advocacy, que representa um conjunto de atividades voltadas a 
influenciar e promover políticas públicas. A advocacy é um processo estratégico e 
deliberado em busca a promover mudanças sociais em nível local, regional, nacional e 
internacional. (MCCANN, 2014), e por isso, reflete o processo de influenciar pessoas, 
práticas e comportamentos para criar mudanças, o que coaduna com ações sustentáveis 
tendentes à tutela dos direitos dos migrantes, atuações em redes e exercício de cidadania.  
 
Resultados 
 
A Casa do Migrante possui duas frentes de trabalho: o atendimento ao público e a 
comunicação entre as redes de instituições. Por esse motivo, o diálogo com os migrantes 
e a socialização do espaço como um agente intermediário de acesso a órgãos como a 
Polícia Federal é tão importante para a desconstrução de barreiras técnicas que impedem 
os indivíduos de gozar seus direitos fundamentais. A falta de acesso internet, por exemplo, 
já dificulta logo na chegada ao país, a realização dos primeiros passos para a regularização 
migratória, já que os requisitos para esse procedimento são em sua maioria realizados 
online. Nesse sentido, o trabalho realizado na Casa do Migrante não apenas propicia o 
acesso aos elementos necessários ao processo, mas também – e principalmente – 
democratiza a informação para que o migrante possa compreender o que deve e pode fazer 
ao chegar no Brasil.  
O diálogo entre vivência do migrante com a organização pública brasileira demonstra 
disparidades entre a prática dos direitos em diferentes culturas, como por exemplo a crença 
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comum por parte dos migrantes de que é necessário um advogado para realizar a 
documentação, o que pode gerar um perigoso sentimento de dependência de um operador 
jurídico para realizar ações relativamente simples. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido 
apresentou o protagonismo dos migrantes nos novos aspectos de sua vida enquanto 
residente no Brasil pelo compartilhamento da compreensão da cidadania (para Hannah 
Arendt, o direito a ter direitos) entre eles próprios, ao formarem redes de informação e 
associações entre si, tanto que, é cada vez mais comum migrantes que tem acesso aos 
meios necessários emitirem em casa os próprios documentos necessários para 
determinadas ações com ajuda de outros migrantes.  
Apesar de Foz do Iguaçu ter um fluxo migratório intenso, não é claro para a população que 
migrantes são possuidores de direitos como o é para a comunidade acadêmica, por isso, a 
atuação dos estudantes e representantes das instituições de ensino, assim como de 
agentes culturais e do serviço público são essenciais para introduzir na realidade 
iguaçuense a consolidação e validação dos direitos migratórios.  
A participação da Clínica pelo projeto de extensão na Casa do Migrante cumpre então um 
papel fundamental para a sustentabilidade de um esquema dinâmico da sociedade na 
fronteira: associar a instituição de ensino e o conteúdo do direito ao dia a dia dos migrantes, 
assim como valorizar as inúmeras contribuições dessa população para o desenvolvimento 
social, cultural, econômico e científico da cidade. 
 
Considerações Finais 
 
Os resultados do projeto também evidenciam como a extensão facilita o alcance do 
conhecimento acerca dos direitos fundamentais aos grupos beneficiados; a presença do 
acadêmico na Casa do Migrante atribui a instituição de ensino confiabilidade no 
atendimento a demandas da população em questão, além de desenvolver as competências 
necessárias para a escuta qualificada e para fiscalização e aprimoramento das políticas 
públicas aplicadas à comunidade acadêmica, assim como o compartilhamento de 
experiências e aprendizados no ambiente universitário, aspecto que se concretizou nas 
reuniões da Clínica a partir dos relatos observados durante a realização deste trabalho 
extensionista e dos debates gerados a partir deles.  
Observa-se também a importância da valorização de instituições como a Casa do Migrante 
para intermédio entre os migrantes e órgãos e sistemas nem sempre acessíveis (como os 
formulários online do Sistema de Registro Nacional Migratório), da preservação das redes 
de contato entre as instituições, e por fim, da divulgação das rede de apoio entre os 
migrantes e agentes jurídicos para proteção dos direitos fundamentais desse público e 
consequentemente para a desenvolvimento sustentável das relações sociais existentes na 
fronteira. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração 
 
Contato via Facebook: Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração | Facebook 
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Contato via Instagram: Clínica de Direitos e Migração (@clinicamigrantes.unioeste)  
 
Contato via E-mail: clinicamigrantes.unioeste@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR)  
 
55193/2018 
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EDUCAR PARA O FUTURO: O ESCRITÓRIO SOCIAL E A RESSOCIALIZAÇÃO POR 

MEIO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA  
 
 

Valdecir Soligo 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ms. Márcio Issler2, Fernanda da Silva3, Daniele chaves4 

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

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Escritório social; Tornozeleira; Ressocialização. 

 
Resumo 
 
O Escritório Social de cascavel presta assistência às pessoas em Monitoração Eletrônica 
e Egressos do Sistema Prisional. A proposta do Escritório Social é reunir em um mesmo 
local, atendimentos e serviços para dar suporte àqueles, que estão em monitoramento e 
aos egressos, em diversas áreas, como: saúde, qualificação educacional, 
encaminhamento profissional, atendimento psicossocial, assistência jurídica e 
regularização de documentação civil. Dessa forma, aqueles que já deixaram o sistema 
prisional podem resgatar sua cidadania e vencer as barreiras no retorno à sociedade.  
 
 
Apresentação 
 
 

O Escritório Social em cascavel realiza suas atividades juntamente com o 
Patronato Penitenciário, ambos vinculados ao Departamento Penitenciário do Estado – 
DEPEN, e em parceria com o Projeto Educar para o Futuro5 prevendo um conjunto de 
ações integradas e solidárias que objetivam oferecer ao assistido condições de 
cumprimento de sua pena de forma a contribuir com a inserção destes sujeitos na 

 
1Doutor em Educação, curso, Docente do CECA; Programa de Pós Graducação em Educação- PPGE, 
campus de Cascavel. E-mail: valdecir_soligo@yahoo.com.br. 
2Mestre em Educação pela UNIOESTE, Pedagogo no Programa Patronato Unioeste Cascavel-PR. E-mail: 
marcioissler@hotmail.com. 
3Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste campus de Cascavel. E-mail: 
ferssavedra10@gmail.com. 
4Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste campus de Cascavel. E-mail: 
Danymartinschaves@hotmail.com. 
5 O Projeto Educar para o Futuro/Patronato Cascavel/Unioeste, financiado diretamente pelo Conselho da 
Comunidade tem por objetivo executar ações sociais para a promoção do bem estar social possibilitando a 
reinserção de assistidos egressos do sistema prisional do Estado do Paraná através de Cursos de 
Formação Humana, Educacional e profissional via projetos de extensão a serem realizados nas 
dependências da Sala Multiuso anexa ao Patronato Penitenciário de Cascavel ou em entidade parceira. 
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sociedade diminuindo a reincidência criminal sem que os mesmos deixem de cumprir as 
determinações legais, assumindo um papel de acolhimento, acompanhamento 
multidisciplinar por equipe composta pelas áreas de sua atuação. 

O Projeto Educar para o Futuro tem como escopo o trabalho direto com assistidos 
egressos do sistema penitenciário, bem como atende ao público das alternativas penais 
visando aos que não possuem renda fixa, nem registro formal em carteira de trabalho, 
bem como oportuniza a cada um deles a possibilidade de retorno aos estudos, seja por 
meio da Eja, ou mesmo de sua inserção do ensino profissionalizante, em curso de ensino 
superior, possibilitando ainda que os mesmos tenham oportunidade de realizar o ENEM 
PPL, e o ENCCEJA PPL, e que se interesse em participar dos encontros e atividades 
realizadas pelo Patronato/Escritório Social, uma oportunidade de reinserção ao mercado 
de trabalho, com o intuito primordial voltado a diminuição da reincidência criminal.  

Nesse sentido o projeto é composto por um pedagogo e duas estagiárias do Curso 
de Pedagogia. O intuito deste é apresentar alguns dados oriundos da aplicação de um 
questionário social destinado ao público Monitorado atendido pelo Escritório 
Social/Patronato Penitenciário.  

A atual realidade em que estamos inseridos pede uma reflexão sobre a função 
ressocializadora da prisão, bem como do fenômeno chamado reinserção social e suas 
eficácias quanto às necessidades e realidades dos atendidos pelo Patronato/ Escritório 
Social 

Trata-se de questão complexa que já foi objeto de análise de muitos estudiosos, 
considerando-se historicidade do problema. Foucault (1987) já atestava que “as prisões 
não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-
las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou, ainda pior, aumenta” 
(FOUCAULT, 1987). 

Com o avanço da tecnologia temos a possibilidade então de monitorar 
eletronicamente e de forma remota através de sistemas de GPS, e por meio de um 
aparelho colocado no tornozelo do apenado que limita seu direito de liberdade, 
estabelecendo-se lugares e horários onde ele deve necessariamente estar em 
substituição à permanência no cárcere. 

 
 
Procedimentos Adotados 
 

O ano de 2020 foi marcado pela disseminação da Covid19, e com a paralisação 
dos atendimentos, a equipe do projeto Educar para o Futuro aplicou um questionário de 
forma remota via o aplicativo Whatsapp aos Monitorados Eletronicamente atendidos pelo 
Escritório Social/ Patronato, visando conhecer a realidade vivenciada por este monitorado. 
Tendo em vista o momento delicado que vivemos em relação a Covid19, o regime de 
prisão domiciliar (monitorado) é aplicado a sansão ao sujeito que só poderá sair de casa 
com expressa autorização judicial (BRASIL, 1941. art. 317). 

A aplicação deste questionário estruturado, hospedado na plataforma Google 
Forms, por meio de um link de acesso, se deu da seguinte forma: construção em conjunto 
das questões que envolvem cadastro pessoal; condições financeiras; necessidades 
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pessoais, educacionais, dificuldades em relação à tornozeleira eletrônica, entre outras, 
totalizando 17 questões. 

Os monitorados tiveram seu cadastro efetuado por meio do WhatsApp, bem como 
o envio dos questionários a 114 monitorados, sendo este envio realizado de três números 
institucionais diferentes. O envio foi realizado nos dias 12 e 13 de Agosto, sendo que o 
questionário ficou aberto para respostas até o dia 21/08. 

Alem disso é assegurado ao participante anonimato, o qual respeita a aplicação 
do processo de validação, sendo os gráficos apresentados a seguir conforme as questões 
realizadas com auxilio do questionário supracitado. 
 
Resultados 
 

Como resultados dos questionários aplicados aos monitorados eletronicamente ao 
serem questionados em relação às pessoas que moram junto com eles, podemos relatar 
que alguns moraram com esposa (o) e filhos, outros moram sozinhos; com os pais, 
amigos ou outro familiar.  

Já no que diz respeito aos Programas Sociais do Governo a fim de saber se os 
monitorados tinham acesso a eles, tivemos 44,4%, das respostas para o recebimento do 
Auxílio Emergencial, 7,4% tem o Bolsa Família e um deles recebeu o Cartão Comida 
Boa, entre “outros programas sociais”. Citaram também que não recebem nenhum tipo 
de auxilio ou relataram receber o auxilio doença. 

Já quando questionados em relação às dificuldades sobre o uso da tornozeleira 
eletrônica, muitos deles relataram dificuldades em relação a arrumar emprego fixo, ou até 
mesmo para desenvolver as atividades profissionais, pois relatam que a tornozeleira 
machuca impedindo de realizar tarefas abaixados, além da restrição de horários que para 
aqueles que trabalham com seus próprios clientes, impossibilitam de atender em todos os 
horários. Há também aqueles que se sentem excluídos de algumas atividades por 
preconceito das pessoas e até mesmo não podem ir à igreja ou não conseguirem realizar 
tarefas do dia a dia, como cita um monitorado: “Moro sozinho. Estou em prisão 
domiciliar. Não posso ir ao mercado fazer compras nem farmácia, nada. E nem sempre 
consigo alguém que possa comprar e trazer até minha casa.”  

Outros reclamam da falta e da demora de informações referente às 
determinações do judiciário e também da falta de sinal em determinados lugares em 
dias de chuva e manter ela sempre carregada. Para alguns não há nenhuma 
dificuldade. 

No que tange a saúde alguns monitorados relataram estarem passando por 
momentos de depressão e ansiedade tratados com uso de medicamentos, saúde mental 
péssima entre outros com saúde boa com os cuidados da família. 
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Considerações Finais 
 
 
Conforme bem expresso no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária: 

 

O retorno da pessoa que esteve privada de liberdade ao convívio social é 
dificultado pelo estigma que existe sobre o egresso do sistema prisional. Há 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de retomar o cotidiano fora das 
grades em amplos sentidos. A política de reintegração social deve ser fortalecida 
para propiciar apoio do Estado ao egresso a fim de orientá-lo em seu retorno à 
sociedade (BRASIL, 2015, p. 33). 

 
 

Para tanto, requer essencialmente a execução de atividades de orientações, apoio 
e amparo que vão além do caráter meramente punitivo, mas possibilitem ao assistido 
recuperar sua autonomia, enquanto cidadão, para a transformação de sua própria vida. 
Tais atividades, não de cunho valorativas moral, permitem o acesso a informações e 
conhecimentos sobre recursos, estruturas, leis, benefícios, e serviços sociais disponíveis 
no município, promovendo a condição social dos monitorados atendidos bem como 
desenvolver possibilidades que contribuam para a ressocialização dos egressos e a 
diminuição do índice de reincidência criminal. 

O contexto em que estamos situados o da inovação constante da tecnológica 
impõe uma consideração cuidadosa das esferas de aplicabilidade da vigilância eletrônica 
na sociedade de riscos, que a monitoração seja um mecanismo orientado para a eficácia 
preventiva e para um especial efeito socializador, não se convertendo em um instrumento 
de excessiva e indesejável constrição da liberdade e da intimidade dos cidadãos, sem 
correlatas compensações no que respeita à prevenção da reincidência.  
(ALBUQUERQUE, 2013). 

A reintegração na sociedade do sentenciado significa, portanto, antes de tudo, 
corrigir as condições de exclusão social, desses setores, para que conduzi-los a uma vida 
pós-penitenciária não signifique, simplesmente, como quase sempre acontece, o regresso 
à reincidência criminal, ou o a marginalização secundária e, a partir daí, uma vez mais, 
volta à prisão. 

Ressalta-se nessa reflexão a necessidade da evolução do Estado em diversos 
setores tais como oferta de estudo de qualidade e trabalho, saúde e segurança 
comunitária, fazendo com que a vigilância eletrônica constitua, de fato, uma ferramenta 
evolutiva a mais na incessante busca pelo bem comum. 
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Patronato Penitenciário de Cascavel – 45- 3326 6791 

Ms. Márcio Issler – Pedagogo do Projeto – 45 99905 8359 

Dr. Valdecir Soligo – Coordenador do Projeto – email: valdecir_soligo@yahoo.com.br 
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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET - SERVIÇO SOCIAL, MEIO 

AMBIENTE E USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS: AS RELEXÕES 
SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Cristiane Carla Konno1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Fernanda Bivilaqua Finkler2, Isa Kaine Blausius3, Laura Isabel 
Schneider4,Larissa de Moura5, Giovana Galvan6, Amanda Pavão Matana7, Andressa 

Caroline de Lima8, Sabrina Santana da Silva9, Gabriel Miguel de Almeida Felix10, 
Jonathan Carlos HerKert11,William Loeser Severino12 , Patrícia Tainara Adriano13 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Direitos Individuais e Coletivos e Questões Ambientais) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: direitos humanos e sociais, violência, formação profissional   
 
Resumo 
 
Este trabalho pretende refletir sobre as contribuições para a formação profissional em 
Serviço Social, advindas da parceria do PET Serviço Social com o Núcleo Maria da Penha 
- NUMAPE e com o Projeto de Apoio a Política de Proteção à Criança e ao Adolescente – 
PAPPCA, no âmbito do Projeto da Cartilha Digital: Se Minha Casa Falasse – será a casa 
um lugar seguro para as mulheres, as crianças e os adolescentes? e no Webnário: 
Violência Doméstica e Familiar em Tempos de Pandemia. 
 
Apresentação  
 

O ano de 2020 foi de inúmeros desafios para todos, transformando a vida cotidiana 
em um ambiente de isolamento e distanciamento social, em virtude da pandemia da 
Covid-19, que assolou o mundo. Esta realidade, dificultou as relações sociais, cujo o 
contato humano, transformou-se por meio do ambiente virtual, impôs as orientações de 
saúde e medidas sanitárias, como estratégias de não contágio e propagação do 

 
1 Doutora, Docente, Curso de Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: crikonno@gmail.com.  
2Graduanda, Curso Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: 
fernandabivilaqua@gmail.com. 
3 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social CCSA, Toledo. E-mail: isa.blausius@hotmail.com. 
4 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social CCSA, Toledo. E-mail: lauraisabelschneider@outlook.com. 
5 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: larydm61@gmail.com. 
6 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail:giovana_490@hotmail.com.  
7 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: amandamatana@hotmail.com. 
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9 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: binasilva.2000@hotmail.com. 
10 Graduando, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: gabrielmaf14@gmail.com. 
11 Graduando, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: jonathanherkert94@gmail.com. 
12 Graduando, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: w.loeser@live.com. 
13 Graduanda, Serviço Social, PET Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: patriciat.adriano@outlook.com. 
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coronavírus. Diante da eminência dos riscos, a Unioeste, decretou a suspensão das 
atividades presenciais em março de 2020 e adequou-se às exigências estabelecidas para 
que as atividades fossem executadas na modalidade síncrona e assíncrona. Dentre estas, 
encontram-se àquelas desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial/PET - Serviço 
Social, Meio Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. 

No ano de 2020, o Grupo PET serviço Social, realizou as atividades planejadas 
com a manutenção daquelas em que as/os discentes apresentaram condições de 
operacionalização assíncrona – como os estudos correspondentes à pesquisa de 
iniciação científica, o plano de estudos individuais e temas do grupo de estudo,  
orientados pela tutora e/ou orientadora, a adequação de atividades para a modalidade 
remota como reuniões e grupo de estudo; algumas atividades tiveram que ser suspensas, 
pois exigiam a participação presencial na comunidade e/ou universidade, e, ainda outras 
foram inseridas, como: lives, webinários, rodas de conversas, debates e encontros, por 
meio das plataformas digitais. 

No contexto da pandemia, o projeto de extensão - Atividades de Extensão do 
Programa de Educação Tutorial - PET Serviço Social, Meio Ambiente e Uso Sustentável 
dos Recursos Naturais, realizou ações com as seguintes parcerias: a) Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social e Curso de Graduação em Serviço Social/Campus de 
Toledo; b) Projeto Cine Debate: Em Tempo de Pandemia e Isolamento, a Sétima Arte nos 
Aproxima nos Debates Virtuais, coordenado pela docente Ms. India Nara Smaha; c) 
Programa de Extensão Permanente - Programa de Apoio às Políticas Sociais – PAPS, 
coordenado pela Dra. Cristiane Carla Konno; d) Projeto de Extensão Permanente da Sala 
de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade - SEIPAS, 
coordenado pela Dra. Marli Renate Von Borstel Roesler; e) Projeto de Extensão: Núcleo 
Maria da Penha – NUMAPE e o  Projeto de Extensão: Projeto de Apoio a Política de 
Proteção à Criança e ao Adolescente – PAPPCA; f) Centro de Ciências Sociais Aplicadas-
CCSA, Curso de Serviço Social e Curso de Economia/Campus de Toledo. 

Das ações acima mencionadas, este trabalho destina-se a refletir sobre as 
contribuições para a formação profissional em Serviço Social, advindas da parceria do 
PET Serviço Social com os projetos de extensão: Núcleo Maria da Penha - NUMAPE e  
Projeto de Apoio a Política de Proteção à Criança e ao Adolescente – PAPPCA, 
objetivadas no Projeto da Cartilha Digital: Se Minha Casa Falasse – será a casa um lugar 
seguro para as mulheres, as crianças e os adolescentes? e do webnário: Violência 
Doméstica e Familiar em Tempos de Pandemia. 

Na realidade brasileira, o contexto da pandemia, agrava as condições de vida da 
população brasileira, sobretudo aquela que vive em condição de vulnerabilidade 
econômica e social, expondo-a à contaminação pelo novo Coronavírus, quando não 
consegue atender as exigências de proteção à saúde e sanitárias recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde. Esta questão, associada à 
vasta dimensão territorial e a diversidade cultural e social brasileira14, exige uma análise 
crítica da realidade social, que erigida sob o comando do capital, explicita um conjunto de 

 
14 “Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, refugiados, ciganos, moradores de 
favela e periferia, aqueles que vivem com HIV/Aids, trabalhadores informais e outros grupos têm algo em 
comum: por estarem à margem da sociedade, precisam lidar com as desigualdades no acesso aos direitos, 
o que os torna ainda mais vulneráveis diante da pandemia de Covid-19”. (FIOCRUZ, 2020, s/p) 
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desigualdades: sociais, econômicas, políticas e culturais, historicamente produzidas e 
reproduzidas pelas expressões da “questão social”. Ao serem reclamadas pelas lutas 
sociais, o Estado responde operando as políticas sociais setoriais, logo, fragmentadas, 
focalizadas e pontuais, partilhando a execução das mesmas com o setor privado, cuja 
ênfase do acesso aos bens e serviços sociais, se pauta na lógica do capital, 
transmutando os direitos sociais em serviços de caráter privado e mercantilizados. 

 
A expansão da pandemia de Covid-19 pelas favelas, periferias e interiores do 
Brasil escancarou a perversa desigualdade social e econômica entre as classes 
sociais, naturalizada e aceita por grande parte da sociedade e das instituições do 
Estado, o que representa uma barreira às recomendações de higiene básica, 
distanciamento físico e permanência em casa, (...). Uma das maiores 
preocupações do CNS15 é a desigualdade nas condições de saneamento e 
moradia frente à pandemia. (FIOCRUZ, 2020, s/p.) 

 
Associada, às diversas formas de violação de direitos, está a violência contra a 

mulher, a criança, o adolescente e o idoso, complexificada, muitas vezes, pelas múltiplas 
modalidades de deficiência, denominada como violência doméstica e familiar  

 
A violência – doméstica e familiar – é um fenômeno sócio-histórico, inscrito e 
(re)produzido na sociabilidade vigente e agravada na situação de confinamento 
social determinada pela pandemia. Ela adquire materialidade nas relações sociais 
desiguais de classe, gênero, raça/etnia, orientação sexual e identidade de gênero; 
e tais dimensões não excluem o papel do Estado frente às relações sociais 
desiguais e, em particular, como este responde ou ignora as demandas de 
enfrentamento à violência doméstica e familiar. (KREUTZ, VOLPATO E 
CESCONETO, 2020, p. 07) 

 

No contexto da pandemia da Covid-19, a violência doméstica e familiar, adquire 
potencialidade, pois, as relações sociais vivenciadas no ambiente doméstico, no espaço 
interno da casa, submetem o grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto, ao 
distanciamento físico e social do trabalho, de outros familiares, da escola, da igreja, dos 
espaços culturais e de lazer, dentre outros, podendo chegar ao isolamento e 
confinamento social por um longo período de tempo. 

 
Desde o início da pandemia, evidencia-se o aumento das denúncias de violência 
contra mulheres, crianças e adolescentes, confinados em casa e com seus 
agressores. No Brasil, as denúncias de violência contra as mulheres ao Ligue 180 
cresceram. “Em abril, foram quase 10 mil queixas de violências domésticas feitas 
à Central de Atendimento à Mulher. Ao comparar abril deste ano com o mesmo 
período de 2019, as denúncias cresceram mais de 35%” (AGÊNCIA CÂMARA DE 
NOTÍCIAS, 2020, s.p.). Isso também ocorre, ainda que em proporções menores, 
contra crianças e adolescentes, o que pode indicar, segundo a FIOCRUZ (2020a, 
p. 1), “[...] uma diminuição das oportunidades de detecção e denúncia e não a 
diminuição de incidência da violência”. Entretanto, “[...] tem-se noticiado um 
número expressivo de pedófilos nas redes sociais digitais” (FIOCRUZ, 2020a, p. 7-
8), o que aponta para necessidade de manter a atenção redobrada no cuidado de 

 
15 Conselho Nacional de Saúde. 
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crianças e adolescentes que fazem uso das tecnologias, sobretudo das redes 

sociais digitais. (KREUTZ, VOLPATO E CESCONETO, 2020, p. 07/08) 

 
Diante deste contexto, o Grupo PET Serviço Social, por meio de suas ações de 

extensão, uniu-se aos projetos de extensão: Núcleo Maria da Penha - NUMAPE e Projeto 
de Apoio a Política de Proteção à Criança e ao Adolescente – PAPPCA, coordenados por 
docentes do Curso de Serviço Social, da Unioeste/Campus de Toledo-Pr, para refletir 
sobre as demandas postas à formação e ao exercício profissional em Serviço Social na 
conjuntura da Covid-19. Considerando o conhecimento produzido sobre a temática da 
violência doméstica e experiências acumuladas pelos mesmos,  através da equipe de 
profissionais e estagiárias/os,  objetivou-se dar materialidade a Cartilha Informativa 
Digital, como forma de divulgar, informar, orientar e encaminhar situações de violência 
doméstica e familiar, de forma didático-pedagógica, à comunidade acadêmica e 
sociedade, além de concebê-la como um instrumento ético-político para profissionais que 
necessariamente são chamadas/os a intervir nestas situações. 

 A Cartilha aborda a violência doméstica e familiar como uma expressão da 
“questão social”, que no contexto da sociedade capitalista produz e reproduz relações 
desiguais de poder, marcadas pelo patriarcalismo, autoritarismo e machismo, vivenciados 
por mulheres, crianças e adolescentes. Pedagogicamente, a Cartilha apresenta um 
formato interno, representado pelos cômodos de uma casa, como espaços socialmente 
construídos por relações sociais desiguais, constituídos em seu âmago, por situações de 
violência, praticada por sujeitos que convivem diariamente sob o mesmo teto. 

Constatada que a violência doméstica e familiar cresce em denúncias, feminicídios, 
mortes, um dos questionamentos centrais desta Cartilha é: será a casa um lugar seguro 
para mulheres, crianças e adolescentes? Tal questionamento foi a centralidade do 
webnário realizado pelos projetos envolvidos na elaboração e divulgação desta Cartilha, 
intitulado: Violência Doméstica e Familiar em Tempos de Pandemia. 

 
Procedimentos Adotados 
 

A partir da tomada de decisão pelas coordenações dos Projetos de Extensão 
envolvidos e da tutoria do Programa de Educação Tutorial- PET Serviço Social, Meio 
Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais, as atividades foram aprovadas pelo 
Colegiado do Curso de Serviço Social. Em seguida, foi instituída a Comissão 
Organizadora dos trabalhos, pela equipe dos projetos, tendo duas frentes de ação: a 
elaboração da Cartilha Informativa como responsabilidade dos projetos que trabalham 
com a temática e a outra, a organização do webnário sobre o tema e lançamento da 
Cartilha Informativa Digital. 

A Comissão Organizadora, mediante planejamento das atividades definiu e 
distribuiu as tarefas como: agenda para o webnário, definição da plataforma digital que 
garantisse maior número de participantes possível e com qualidade na transmissão, além 
de conhecimento para manuseá-la no dia do evento (Plataforma Zoom); 
compartilhamento de arquivos e vídeos, organização do formulário de inscrição, formas 
de divulgação do webnário nas redes e mídias sociais, confirmação da sala de realização 
do webnário para os inscritos e o envio antecipado da Cartilha para leitura prévia, 
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organização da participação dos membros pelo chat, confirmação da lista de presença, 
elaboração e apresentação do cerimonial e confecção dos certificados de participação. 
Todas as atividades tiveram a participação de petianas e petianos, bem como de 
membros dos outros projetos. 

 O evento realizado no dia 22 de setembro de 2020, no período vespertino, das 
14h00 até as 17h00, alcançando um significativo número de inscritos e interessados na 
participação do webnário, bem como em acessar a Cartilha Informativa Digital. 

 
Resultados 
 

Obtivemos um total de 180 inscrições, mas com a participação efetiva no dia de 
106 participantes, como: professoras/es da Unioeste e outras unidades de ensino 
superior, de áreas como Serviço Social, Ciências Sociais, Psicologia, Pedagogia, Direito, 
Medicina, Residência em Saúde, sendo docentes e discentes de diversas áreas, 
profissionais da rede de serviços, outros projetos do NUMAPE, vinculados a outros Campi 
da Unioeste e de outras Universidades. Dentre as/os participantes contamos com 
inscritas/os de diversas cidades do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do 
Sul. Dessa maneira, a equipe considerou o número bastante expressivo de participantes, 
que qualificaram o debate durante o webnário, tendo em vista as áreas envolvidas, de 
diversas cidades e Estados.  
 
Considerações Finais 
 

Considera-se que as atividades foram de extrema relevância para a formação 
profissional em Serviço Social, ao refletir sobre a violência doméstica e familiar, sobretudo 
no contexto da pandemia da Covid-19, visto que as pesquisas e divulgação em órgãos de 
imprensa oficial, revelam o aumento do índice de violência contra a mulher, a criança e o 
adolescente. Parte-se da compreensão de que a sociedade burguesa, se conserva e 
preserva pelos seus fundamentos, como o patriarcalismo, o autoritarismo e o machismo, 
que estabelecem relações desiguais de poder, de gênero e geracional, produzindo e 
reproduzindo ídeo-politicamente uma sociedade que concebe mulheres, crianças e 
adolescentes como seres subalternizados, dependentes e inferiores. O conhecimento 
acerca desta realidade, sobretudo no contexto da pandemia, convoca a relação 
intersetorial entre as políticas sociais, com financiamento público, para o provimento de 
serviços, benefícios e programas sociais em defesa dos direitos humanos e sociais, como 
dever do Estado, na qual a demanda dos usuários seja a referência para a efetiva 
qualidade da execução dos serviços, por profissionais especializados. 

No tocante as contribuições das atividades desenvolvidas para a formação 
profissional em Serviço Social, ao relacioná-las ao Projeto Político Pedagógico (PPP) do 
Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo (2019), apreciamos  que as 
mesmas  consolidam os objetivos da formação profissional, que almeja formar 
profissionais com capacidade teórica, técnica, política e eticamente inseridos e 
comprometidos com o projeto societário emancipatório; que sejam capazes de examinar, 
analisar e interpretar a sociedade capitalista – base estrutural da produção da ‘questão 
social’ - para a intervenção profissional comprometida com os valores de liberdade e 
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justiça social na construção de uma nova ordem societária e contribuir na construção da 
capacidade projetual do ser social nas dimensões individual e coletiva. (UNIOESTE, 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, 2019) 

Sendo assim, vislumbramos o Programa de Educação Tutorial – PET, como um 
dos espaços que contribui para a ampliação da qualidade e aprimoramento da formação 
profissional, baseda na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, 
cujas ações de extensão em parceria com o NUMAPE e PAPPCA, demonstram a 
importãncia da extensão univesitária na realziação do compromisso social da 
universidade com a sociedade.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato do PET Serviço Social: petservicosocialunioeste@gmail.com 
Facebook: PET- Serviço Social-Unioeste/Toledo 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
Registro na Pró- Reitoria de Extensão nº 43929/2014 
TÍTULO: Atividades de Extensão do Programa de Educação Tutorial - PET Serviço Social. 
Tema – Meio Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais.  
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NOS ATENDIMENTOS JURÍDICOS DO 
NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – 

NEDDIJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 
 

Liliane Gruhn1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Roseli de Fátima Rech Pilonetto2, Ana Paula Borsoi3, Ana Paula Nezzi4, 

Déborah Karine Vagner5, Felipe Augusto Araujo Pinho6, Geovana Daniele Ekert7 
 

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

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Assistência judiciária; Pandemia; Direitos da Criança e Adolescente 

 
Resumo 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as ações e atividades 
desenvolvidas pelo NEDDIJ em 2020, atípico devido a suspensão do atendimento 
presencial em decorrência da pandemia de Covid-19. No período, os bolsistas adaptaram 
o atendimento e atividades de forma remota, inclusive com o auxílio de redes sociais. O 
mapeamento de dados identificou que houve, inicialmente, queda no número de 
atendimentos, mas que, aos poucos, os assistidos passaram a adotar esse tipo de 
atendimento. 

 
 
Apresentação 
 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ 
de Francisco Beltrão/PR desenvolve suas atividades nas salas 407 e 408 do Bloco 4 da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE campus Francisco Beltrão/PR, 
com endereço na Rua Maringá, nº 1200, bairro Vila Nova nesta mesma cidade. Desde 
2005 o Núcleo presta assistência jurídica e atendimento pedagógico e psicológico em 

                                            
1 Advogada, Mestre em Direito, CCSA, professora do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná – UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, E-mail: liligruhn@hotmail.com. 
2 Orientadora da ação de extensão. Doutora em Educação, Curso de Pedagogia, CCH, Francisco Beltrão- 
PR, roselipilonetto@hotmail.com. 
3 Advogada, CCSA, graduada bacharela em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, E-mail: anapaula_borsoi@hotmail.com. 
4 Advogada, CCSA, graduada bacharela em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, E-mail: anezzi@outlook.com. 
5 Graduanda em Direito, CCSA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. 
E-mail: deborahvagner340@hotmail.com. 
6 Graduando em Direito, CCSA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. 
E-mail: f_elipeaugusto@hotmail.com. 
7 Graduanda em Direito, CCSA, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Francisco Beltrão. E-
mail: geovanaekert@hotmail.com. 
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favor de crianças e adolescentes da comarca de Francisco Beltrão, vítimas de algum tipo 
de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade. As atividades do Núcleo 
integram um trabalho interdisciplinar e atuação em conjunto com a rede de proteção 
municipal.  

Atualmente o Núcleo possui uma equipe formada por uma professora 
coordenadora e orientadora da área de Direito, uma professora orientadora das áreas de 
Pedagogia e Psicologia, profissionais recém formados (duas advogadas, um pedagogo e 
uma psicóloga), graduandos bolsistas (três acadêmicos de Direito, uma acadêmica de 
Pedagogia e uma acadêmica de Psicologia). 

Além dos atendimentos individualizados nas situações de violação dos direitos 
da criança e do adolescente, o Núcleo desenvolve atividades educativas, consistentes em 
oficinas, palestras, promoção de eventos dirigidos a professores, pais e familiares e 
estudantes, em temas relativos à saúde mental, bullying, educação sexual, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, entre outros. O Núcleo ainda coordena o Projeto Universidade 
da Criança, cujas atividades se destinam à promoção da cultura do cuidado à Primeira 
Infância.  

No ano de 2020, entretanto, diversas atividades do Núcleo não puderam ser 
desenvolvidas em decorrência das regras de distanciamento social para evitar ou 
restringir a propagação do vírus SARS-Cov-2, responsável pela doença COVID-19, que 
surgiu na cidade de Wuhan, na China e, rapidamente se espalhou pelo mundo, o que 
levou ao reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia em 
março de 2020 (GOMES et al, 2020). Segundo a OMS, até 05 de janeiro de 2021 foram 
registrados 84.233.579 casos, com 1.843.293 mortes no mundo todo, sendo que só no 
Brasil existe a confirmação de 7.733.746 casos e 196.018 mortes. 

Diante desta situação, foram adotadas medidas de prevenção, dentre as quais 
o distanciamento social e restrições quanto a atendimentos presenciais ao público. O 
Núcleo, por sua vez, em cumprimento às recomendações, suspendeu as atividades 
presenciais de 18 de março de 2020 a 01 de outubro de 2020, permanecendo o 
atendimento online nesse período. Após o retorno das atividades presenciais, o Núcleo 
continua adotando todas as regras sanitárias para garantir o atendimento presencial de 
forma segura aos assistidos com preservação da saúde dos bolsistas. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Durante o período de suspensão de atividades presenciais os bolsistas do 
Núcleo permaneceram realizando suas atividades de modo remoto, promovendo pesquisa 
para elaboração de trabalhos preventivos, e, ao jurídico coube o atendimento online dos 
assistidos, com a movimentação dos processos eletrônicos (cumprimento de prazos, 
realização de audiências virtuais, ajuizamento de novas ações) e assistência jurídica por 
meio remoto; além de inserções de informativos em redes sociais. 

Os atendimentos jurídicos foram realizados através das redes sociais do 
Núcleo e telefonicamente, no que se percebeu especial adesão dos assistidos pelo 
contato através de WhatsApp criado no mês de junho. Igualmente se adaptando à 
modalidade online, as audiências jurídicas passaram a ser realizadas virtualmente por 
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meio de videoconferência, conforme Decreto Judiciário n. 400/2020 do TJPR. Nesta seara 
das audiências, foram disponibilizados espaços do Núcleo para que a sua realização 
pudesse ser concretizada. Destaca-se que, a grande maioria dos assistidos possuem 
aparelhos digitais, todavia, apresentam dificuldade para manusear tais equipamentos.  

Nesses atendimentos foram realizados o apoio jurídico para a população local 
do mesmo modo como se procedia presencialmente: inicialmente se fazia coleta de 
informações a respeito dos casos, solicitação de envio dos documentos pertinentes e 
posterior ingresso com ação judicial. 
 
 
Resultados 
 

Embora tenham sido disponibilizados diversos métodos para contato com o 
Núcleo, notou-se imensa queda nos atendimentos realizados em comparação com anos 
anteriores, conforme apuração dos dados e comparação com os anos anteriores:  
 
 

Tabela I – Comparativo dos últimos três anos 
 

 2018 2019 2020 

Processos Novos 407 426 157 

Audiências 223 187 68 

Atendimentos 1255 662 609 

 
Em um comparativo do número de processos novos do ano de 2019 e 2020, é 

possível identificar que houve uma queda de mais de 60% (sessenta por cento) de 
ingresso de novas ações. Nota-se, entretanto, que a população assistida passou a se 
adaptar com o novo formato de atendimento, apresentando significativo aumento nos 
últimos meses de atendimentos exclusivamente remotos, o que demonstra a adaptação 
da população a essa nova via de acesso à assistência jurídica: 
 

Tabela II – Comparativo mensal no ano de 2020 
 

 Processos Novos Audiências Atendimentos 

Janeiro 8 9 51 

Fevereiro 31 21 79 

Março 26 16 14 

Abril 12 0 19 

Maio 3 0 19 

Junho 6 0 33 

Julho 3 1 34 

Agosto 7 2 38 

Setembro 6 3 33 

Outubro 17 5 74 
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Novembro 17 6 134 

Dezembro 21 5 81 

 
No ano de 2020 os atendimentos na área jurídica envolveram com maior 

frequência os seguintes temas: 
 

Tabela III – Maiores demandas apresentadas no ano de 2020 
 

Tipo de Demanda Número de Ações 

Guarda 36 

Execução de Medidas Socioeducativas 19 

Acordos Extrajudiciais 14 

Cumprimento de Sentença (Execução de 
Alimentos) 

13 

Mandados de Segurança (Vaga em 
Creche) 

9 

Alimentos 6 

Visitas 5 

Ato Infracional 4 

Medicamentos 3 

 
No ano anterior, as principais demandas jurídicas dos assistidos foram as 

seguintes: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabela IV – Demandas apresentadas no ano de 2019 
 

Tipo de Demanda Número de Ações 

Guarda 79 

Execução de Medidas Socioeducativas 78 

Mandados de Segurança (Vaga em 
Creche) 

57 

Acordos Extrajudiciais 48 

Cumprimento de Sentença (Execução de 
Alimentos) 

36 

Investigação de Paternidade 12 

Ato Infracional 11 

Alimentos 10 

Visitas 6 

Autorizações para Viagem 4 

Retificação de Registro Civil 2 

 
As demandas apresentadas no ano de 2020 diferem das demandas do ano de 

2019 de forma qualitativa e quantitativa. Todas as demandas sofreram diminuição em sua 
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procura, e algumas, como, investigação de paternidade, retificação de registro civil e 
autorização para viagem, não se apresentaram.  

Enquanto no ano de 2019 houve ingresso de cerca de 79 ações sobre guarda, no 
ano de 2020 houve uma diminuição dessas ações, em aproximadamente, 50% (cinquenta 
por cento).  

Insta salientar que a demanda de processos relacionados a mandados de 
segurança, com o objetivo de obter vagas em creche, teve forte diminuição devido à 
suspensão das atividades em creche no ano de 2020, com consequente perda de objeto 
desse tipo de ação judicial.  

 
 
 
Considerações Finais 
 

Percebe-se pelo levantamento dos atendimentos jurídicos realizados no ano de 
2020 que, embora as atividades do Núcleo se mantiveram por meio remoto, cujos 
atendimentos continuaram a ser prestados por meio de redes sociais (WhatsApp, 
Facebook, e-mail e Instagram), houve considerável redução do número de atendimentos 
jurídicos e ajuizamento de novas ações.  

Por outro lado, apurou-se que, gradativamente, os assistidos em maior número 
passaram a se adaptar a essa nova forma de assistência, inclusive com maior agilidade 
no fornecimento de documentação necessária para promover o ajuizamento de ações. 
Além disso, aos assistidos que não possuíam acesso às redes tecnológicas ou 
apresentavam dificuldades em utilizá-las, foram utilizados os espaços físicos do NEDDIJ 
para possibilitar atendimentos de maneira segura, bem como para realização das 
audiências virtuais.   

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ de 
Francisco Beltrão pode ser contatado através de telefone e redes sociais: 

Telefones: (46) 3520-4868 ou (46) 3520-4869 
Whatsapp: (46) 3520-4868 
E-mail: neddij_fbe@hotmail.com 
Site: https://neddij.wixsite.com/neddij  
Página no Facebook: https://www.facebook.com/NeddijFrB/ 
Perfil no Facebook: https://www.facebook.com/neddijfranciscobeltrao 
Perfil no Instagram: https://instagram.com/neddij_fbe  

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 37690/2012 
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PROJETO EDUCAR PARA O FUTURO: AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PATRONATO 
PENITENCIÁRIO DE CASCAVEL EM PROL DA RESSOCIALIZAÇÃO DO EGRESSO 

DO SISTEMA PENAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Valdecir Soligo 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ms. Márcio Issler2, Fernanda da Silva3, Daniele chaves4 

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

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Ressocialização; Patronato; Egressos; Pandemia. 

 
Resumo 
 
O projeto Educar Para o Futuro, parceria entre a UNIOESTE, DEPEN e Conselho da 
Comunidade, atua no Patronato Penitenciário promovendo oportunidade de mudança de 
vida dos assistidos por meio da reinserção social. Assim, participa diretamente de todo o 
processo de cumprimento de pena do egresso e, buscando encaminhamentos conforme 
sua necessidade. Assim, o presente estudo tem como objetivo mostrar ações 
desenvolvidas para acompanhar de forma remota os assistidos durante a pandemia do 
Covid-19. 
 
Apresentação 
 

O Patronato Penitenciário é um órgão de execução penal que visa desenvolver 
continuidade no processo de ressocialização do apenado para alem das grades, também 
nos regimes semi-abertos, aberto e liberdade condicional. De acordo com a Lei nº 7.210 
de 11 de Julho de 1984, alem de medidas que o egresso deve cumprir ao receber a 
concessão da liberdade, onde ele deve comprovar ocupação licita e moradia fixa são 
atribuições do Patronato: 

Art. 78. O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos 
albergados e aos egressos (artigo 26).  
Art. 79. Incumbe também ao Patronato: I - orientar os condenados à pena restritiva 
de direitos; 
 II - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço a comunidade e 
de limitação de fim de semana; 
 III - colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do 
livramento condicional.  

 
1Doutor em Educação, curso, Docente do CECA; Programa de Pós Graducação em Educação- PPGE, 
campus de Cascavel. E-mail: valdecir_soligo@yahoo.com.br. 
2Mestre em Educação pela UNIOESTE, Pedagogo no Programa Patronato Unioeste Cascavel-PR. E-mail: 
marcioissler@hotmail.com. 
3Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste campus de Cascavel. E-mail: 
ferssavedra10@gmail.com. 
4Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste campus de Cascavel. E-mail: 
Danymartinschaves@hotmail.com. 
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A assistência ao egresso consiste: 
 I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 
 II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. Parágrafo único. O 
prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, 
por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. 
(BRASIL, 1984). 

Assim, tendo como referencia o município de Cascavel, o qual em dialogo entre o 
DEPEN e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná a fim de viabilizar subprojetos 
com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, a partir do ano de 2018, o 
Patronato Penitenciário passou a possuir áreas como: de pedagogia, social, psicológico e 
jurídico com a finalidade de dar assistência nas ações de ressocialização dos assistidos 
sendo responsável por desenvolver ações de apoio educacional e profissional, e 
encaminhamentos a programas sociais de acordo com suas necessidades (BAUMBACH; 
ISSLER; SOLIGO, 2019). 

Cada área trabalha com sua especificidade, mas todas visam um bem comum: a 
ressocialização do egresso do sistema prisional e a diminuição da reincidência criminal. O 
setor pedagógico especificamente, designado como “Projeto Educar para o Futuro”, 
também em parceria com o Conselho da Comunidade e, composto por um Pedagogo 
formado e duas graduandas na área da Pedagogia atua diretamente com o assistido, 
prestando assistência e orientação aos mesmos a fim de que todos possam cumprir o 
expresso em seu mandato de fiscalização de forma correta e harmônica.  

Ademais, partindo do principio do acesso a educação, já que essa é um dos 
requisitos para o ser humano ser parte constituinte da sociedade moderna, o Projeto tem 
a função de proporcionar aos egressos o retorno aos estudos e também cursos de 
qualificação e capacitação profissional, bem como o encaminhamento para grupos de 
reflexão e tratamentos, objetivando a reinserção do assistido no mercado de trabalho.  

Dessa forma, o trabalho desenvolvido pelo setor da pedagogia reúne uma série de 
parcerias e projetos voltados para a área educacional e trabalhista, visando promover a 
transformação da realidade dos assistidos, acompanhando-os até o fim de sua pena. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Com a pandemia decorrente do vírus do Covid-19 e a interrupção dos trabalhos 
presenciais, iniciamos um trabalho remoto no começo do mês de Julho, com o 
planejamento das atividades que poderiam ser desenvolvidas durante esse período 
online, via Whatsapp e email. Assim, objetivando conhecer o publico atendido pelo 
Patronato Penitenciário de Cascavel, bem como sua realidade diante a pandemia e, 
melhor viabilizar nosso trabalho, o Projeto Educar para o Futuro, realizou uma pesquisa 
social envolvendo perguntas de cunho familiar, grau de instrução (estudos), trabalho e 
condições financeiras dos egressos após o cárcere.  

A construção dos dados dessa pesquisa é oriunda da aplicação de um questionário 
social destinado aos egressos atendidos pelo Patronato Penitenciário de Cascavel, a qual 
contou com a colaboração de 241 de aproximadamente 2220 egressos atendidos no 
local. 
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A aplicação deste questionário se deu da seguinte forma: construção em conjunto 
das questões, (26 no total), aplicação na plataforma Google Forms, seguido do envio do 
link do questionário via whatsapp, sendo este envio realizado de três números 
institucionais diferentes. As respostas tiveram um números de participantes variado em 
cada questão, já que nem todas as perguntas eram de cunho obrigatório. Em seguida 
elaboramos um relatório, com a ilustração de gráficos apresentando todos os dados 
colhidos na pesquisa. Em linhas gerais, notamos que muitos deles pediam alimento e 
trabalho, conforme demonstra os resultados a baixo.  

A aplicação do questionário rendeu respostas significativas, nos possibilitando 
compreender melhor o quão é difícil se restabelecer na sociedade sendo egresso do 
sistema prisional.  
 
Resultados 
 

Em relação ao trabalho dos assistidos, de 201 egressos participantes, 119 deles 
(59,2%) possuem emprego informal, isto é, sem registro em carteira, enquanto que 
apenas 82 deles (40,8%), trabalham com registro em carteira. Além disso, ao serem 
questionados de sua renda mensal tivemos 227 respostas, sendo que 48% deles (109 
egressos) alegam uma renda de até um salário mínimo, em seguida 37,9%, isto é, 89 
egressos recebem de um a três salários mínimos, 23 egressos não possuem nenhuma 
renda e apenas 09 deles tem renda maior que três salários mínimos.  Ademais, a grande 
maioria dos egressos salientou que mantém o sustento da casa sozinho. Porém 
contabilizados 238 respostas, sendo que a maior parte dos egressos, 46,2%, isto é 110 
assistidos possuem casa propria, enquanto que 97 deles pagam aluguel e 31 moram em 
residencia cedida  por alguem. 

No quesito, escolaridade dos egressos, foram elencadas seis opções, “não 
estudou; estudou entre o 1º e o 4º ano do ensino fundamental; ou estudou do 5º ao 9º ano 
do ensino fundamental; ensino médio completo; curso profissionalizante ou ensino 
superior. Tivemos 237 respostas, das quais três pessoas não estudaram, 25 assistidos 
estudaram no ensino fundamental 1º a 4º ano, 83 pessoas estudaram nas series do 5º ao 
9º ano do ensino fundamental, 102 egressos estudaram as series do ensino médio, 12 
deles fizeram curso profissionalizante e apenas 11 deles começaram ou possuem ensino 
superior. No entanto, há vários motivos que os impedem de retornar aos estudos, na qual 
o trabalho ganha destaque em todos os eixos, em seguida encontramos a falta de tempo 
e a família. 

Perguntamos também se o proprio egresso ou alguém que mora com ele tem 
acesso a programas sociais do governo e quais esses programas, na qual a grande 
maioria dos assistidos respondeu possuir acesso a algum programa social, como 
Cadastro Único, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Auxilio Emergencial e Cartão 
Comida Boa, os últimos fornecidos pelo governo diante a pandemia do Covid-19. 
Liderando, 81 pessoas recebem o Auxílio Emergencial, e 09 recebem o Auxílio do Cartão 
Comida Boa. Alguns recebem também a Bolsa Família (25), e 04 estão inclusos no 
Programa Minha Casa Minha Vida. Ainda tem 27 inscritos no CadUnico, contabilizando 
156 respostas.  
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Objetivando ajudar os egressos que estivessem passando por alguma dificuldade 
no momento, os questionamos sobre suas limitações e alguns deles relataram as 
dificuldades financeiras, já que muitos não têm trabalho ou ficaram desempregados 
durante a pandemia e as dívidas acumularam, até mesmo para comprar alimentos para a 
família. Assim, em suas reivindicações para a ajuda do patronato, pelo menos 20 
egressos pediram cestas básicas, em seguida trabalho e cursos profissionalizantes, como 
de mecânico, manicure, pedicure, bordado, crochê e etc, para que consigam ter uma 
renda para se manter e manter a sua família e também cursos de aperfeiçoamento. 
Procurando solucionar de imediato, separamos e entregamos cestas básicas para 
aqueles que solicitaram.  
 
Considerações Finais 
 

Considerando que grande maioria dos assistidos são jovens e com uma 
escolaridade deficiente, ao progredirem do regime fechado, encontram tamanha 
dificuldade para encontrar emprego e se restabelecer no convívio social, pois, além do 
preconceito, outro obstáculo encontrado por eles é a falta de estudo e qualificação 
profissional. Assim, ao discriminarmos um sujeito pelo fato de ter passado pelo sistema 
prisional, estamos contribuindo para o seu fracasso e possível reincidência criminal.  

Ademais, a experiência do aprisionamento traz conseqüências que são carregadas 
para o resto da vida de um ex presidiário, agravando o quadro de exclusão social e 
desigualdades, carregado pela maioria deles. Sendo egresso do sistema prisional, muitos 
perdem o apoio de familiares e amigos e o respeito que deveria ter sendo cidadão. 
Apesar da Lei de Execução Penal 7.210/84, garantir inúmeros direitos aos egressos do 
sistema prisional, na prática ela se configura de maneira incipiente. A ausência de 
políticas publica atrelada a falta de oportunidades e preconceito da sociedade faz com 
que a reincidência criminal cresça dia por dia. De acordo com o relatório do Departamento 
de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça sobre reentradas e reiterações 
infracionais, de um total de 82.063 pessoas com mais de 18 anos que tinham processos 
no ano de 2015, 34.846 pessoas (42,50%), adentraram novamente ao sistema prisional 
até o final do ano de 2019. 

Nesse sentido e tendo em vista o crescente quadro de desemprego no Brasil, onde 
a cada dia mais encontramos um mercado de trabalho competitivo e excludente, exigindo 
do trabalhador qualificação e aperfeiçoamento constante, o Projeto Educar Para o Futuro, 
bem como o Patronato Penitenciário, estão sendo de extrema significação para os 
egressos, já que desde a saída das unidades prisionais, oferece por meio de suas 
parcerias com diversas empresas da cidade, programas de apoio para sua reinserção na 
sociedade essencialmente por meio do trabalho assalariado, e também de cursos que 
permitem sua qualificação e atualização profissional, possibilitando-os a recuperar sua 
integridade como cidadãos. 

Ademais, o contato via Whatsapp com os egressos nos possibilitou uma boa 
visualização da realidade e convívio familiar dos assistidos, bem como elaborar formas de 
ação voltadas para a necessidade de cada um no momento. Alem disso, conseguimos 
adaptar nossas ações, sendo possível a continuação e realização dos cursos de 
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aperfeiçoamento profissional de forma online, bem como o cadastro daqueles 
interessados para a realização da prova do ENEM PPL, a ser realizado no ano de 2021. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Patronato Penitenciário de Cascavel – 45- 3326 6791 

Ms. Márcio Issler – Pedagogo do Projeto – 45 99905 8359 

Dr. Valdecir Soligo – Coordenador do Projeto – email: valdecir_soligo@yahoo.com.br 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54239/2018 
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Resumo 
 
O Projeto de Extensão Educar para o Futuro/Patronato Cascavel UNIOESTE/Conselho da 
Comunidade tem como objetivo geral contribuir para a efetivação de políticas públicas 
relativas à proteção e à assistência a apenados (oriundos ou não do sistema prisional) e 
aos seus familiares. Sendo assim, o presente estudo tem por finalidade apresentar os 
resultados de uma pesquisa realizada de forma remota em decorrência do cenário atual 
de pandemia causada pelo Coronavírus - Covid-19, com o público feminino em processo 
de ressocialização. 
 
 
Apresentação 
 

O Projeto Educar para o Futuro foi implantado em 01 de janeiro de 2020 me 
parceria com o Conselho da comunidade de cascavel e a Universidade Estadual do 
Paraná/Universidade Sem Fronteiras (UNIOESTE), juntamente com o Departamento 
Penitenciário (DEPEN) contando com um profissional Pedagogo e duas acadêmicas do 
Curso de Pedagogia da Unioeste.  

O Patronato, enquanto órgão de Execução Penal previsto na Lei de Execuções 
Penais de 1984 (LEP), objetiva colaborar na fiscalização de sujeitos em conflitos com a 
Lei, bem como promover o amparo necessário ao bom retorno do assistido ao convívio 
social e contribuir com a diminuição do índice de reincidência criminal, ou seja, a 
finalidade institucional do Patronato vai além da mera fiscalização, sua perspectiva é 
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marcioissler@hotmail.com. 
3 Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste Campus de Cascavel. E-mail: 
ferssavedra10@gmail.com.  
4 Graduanda do Curso de Pedagogia, CECA, Unioeste Campus de Cascavel. E-mail: 
Danymartinschaves@hotmail.com.  
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ampliada com vistas à reinserção social dos indivíduos e a diminuição dos números de 
reincidentes no crime. Compreende aqueles beneficiados para cumprimento de pena em 
meio aberto egressos (as) da prisão, como também, aqueles(as) a quem foi imposta pena 
substitutiva ou alternativa à pena privativa de liberdade, todos segundo determinação 
judicial da Vara de Execuções Penais do município. 

Nesse sentido, incumbe à equipe que compõe o Projeto prestar assistência, 
orientação e acompanhamento aos egressos (as) do sistema prisional e aos prestadores 
de serviço à comunidade (PSC), na direção de reinserção com participação em grupos de 
reflexão, cursos profissionalizantes, tratamentos, estudos, entre outras atividades que 
proporcionem um ganho para o usuário e uma oportunidade de mudança de vida, 
auxiliando no desenvolvimento da sociedade e na diminuição da reincidência. 

Por meio da inserção do profissional Pedagogo no Patronato é que a educação 
passa ser entendida como a essência da transformação, revelando possibilidades que 
não estão unicamente sob responsabilidade das instituições de ensino. O processo que 
viabiliza a educação das pessoas acontece em todos os espaços coletivos, pautados nos 
valores sociais que delineiam a identidade das pessoas. 

Desse modo, em agosto de 2020 o Projeto Educar para o Futuro do Patronato 
Penitenciário de Cascavel, elaborou um questionário com o objetivo de atender grande 
maioria das mulheres egressas do sistema prisional  ou que tenham recebido penas e/ou 
medidas alternativas por determinação da Vara de Execuções Penais, Juizados Criminais 
ou Juizados Especiais, atendidas no Patronato, e suas respectivas famílias, com o 
objetivo principal de conhecer a realidade vivenciada por elas, em tempos ou não, de 
pandemia.  
 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Na primeira semana de agosto de 2020, a equipe do Projeto Educar elaborou um 
questionário de forma remota pela plataforma Google Forms, onde gerou um link e 
enviado através do WhatsApp para todas as mulheres egressas. Foram formuladas um 
total de 32 questões sendo assuntos generalizados, como por exemplo: nome, telefone, 
endereço, escolaridade, trabalho, família, bem como abordando também questões mais 
pontuais e especificas relacionadas ao abuso, violência contra a mulher, se já sofreram ou 
sofrem discriminação por serem mulheres e egressas, entre outras. Foram alcançadas 57 
egressas respondentes. Foi assegurado o anonimato das participantes.  

 
Resultados 
 
O questionário teve seu início com perguntas em geral, como endereço onde a maioria 

mora em bairros periféricos da região, em seguida o estado civil sendo serem 64,9% 
solteiras, 10,5% amasiadas, 8,8% são casadas, 7% sendo divorciadas, 5,3% em união 
estável, 1,8% viúva e 1,8% enrolada. Ao abordar sobre o sustento de suas casas, 59,6% 
responderam serem as únicas ou as principais responsáveis, onde 42,1% moram apenas 
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com o(s) filho(s) e 26,3% moram com o esposo e filho(s), 21,1% informou morar com os 
pais ou outro familiar e apenas 7% moram sozinhas. 

Ao se tratar da Educação, a maioria assinalou que estudou o Ensino Médio 
Incompleto (antigo 2º grau), sendo 29,8%. 28,1% relatando ter estudado da 5º a 9º ano do 
Ensino Fundamental. Em terceiro lugar ficou as que estudaram apenas até o Ensino 
Médio Completo, 15,8%. Das que estudaram a 1º e 3º série do Ensino Fundamental foi 
um total de 14%. Cursos Profissionalizantes e o Ensino Superior 5,3% concluíram. 
Apenas 1,8% não estudou. 

Em relação ao emprego 29.8% responderam estarem trabalhando com registro em 
carteira assinada, 36,8% estão trabalhando, mas não possuem registro em carteira e 
33,3% não estavam trabalhando no momento. Para aquelas que não possuem emprego 
fixo, foi formulada uma questão para sabermos qual a principal dificuldade enfrentada ao 
procurar um emprego, sendo que como respostas obtivemos que a maioria aponta a 
maior dificuldade na hora de procurar um emprego é a questão de ter filho(s) pequeno e 
não ter com quem deixar resultando em 21,1% da pesquisa. 36,8% no momento não 
estão procurando emprego. Já 10,5% responderam não ter encontrado nenhuma vaga 
para trabalhar. 10,5% alegaram sofrer preconceito por ser egressa do sistema prisional e 
21,1% assinalaram outros motivos. 

Ao perguntar para as egressas se elas sofrem algum tipo de discriminação por ser 
mulher, a maioria respondeu que sim. Sendo 52.6% sim e 47,4% não. Abordamos os 
tipos de violência que as mulheres egressas enfrentaram ou enfrentam em suas vidas. 
Registramos que uma grande maioria respondeu que sobre Agressão verbal (xingamento, 
humilhação...), sendo 36,8%. A agressão física (quando o agressor tem a intenção se 
machucar) resultou em 8,8%. A agressão sexual (estupro) teve 3,5%. Ameaça (por parte 
do companheiro, familiares ou outros) 7%. Roubo 17,5% e outros 26,3%. Salientamos 
ainda que estes dados coletados são sigilosos, tendo somente acesso os membros que 
compõem e aplicaram diretamente o questionário, portanto os membros e coordenação 
do Projeto Educar para o Futuro.  

Em relação à violência doméstica obtivemos 59.6% dizendo não ter sofrido, porém 
ainda é grande o número de mulheres que sofrem violência doméstica, sendo um total de 
40,4%, sendo das 28 mulheres que responderam sim, relataram vários agressores, como: 
Pai e irmão, companheiro, ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro, namorado, marido, 
pai de sua filha, companheiro falecido, cunhado e até mesmo o próprio vizinho. Ao 
questionar se ouve denuncia por parte delas em relação à violência, foram 64,9% não fez 
denúncia da violência de seu agressor, em que 10,8% teve medo, 16,2% fizeram a 
denúncia e 8,1% outro motivo.  

Questionamos se elas conheciam a Lei Maria da Penha, e a resposta foi que todas 
as 57 respondentes conhecem a lei, e apenas 2 mulheres egressas não tem 
conhecimento de como fazer a denúncia de violência contra a mulher. 

 
 
 
 
 
 

372



 

 

 
Considerações Finais 
 

A partir do questionário enviado para as mulheres egressas, compreendemos que 
o Projeto Educar está sendo de grande importância e auxílio para melhor atender as 
participantes remotamente. Visto que, a Prefeitura Municipal de Cascavel através do 
Decreto nº 15.313 de 19 de março de 2020, adotou uma série de medidas preventivas de 
caráter temporário para proteção da população contra o COVID-19, impossibilitando o 
atendimento presencial. Portanto, encontramos dessa maneira o fácil acesso ao 
atendimento via WhatsApp. 

Em tempos como esse, é necessário manter o contato, se mostrando dispostos em 
ajudar, tirar dúvidas, orientar, para que elas possam se sentir acolhida, onde muitas vezes 
a sociedade não acolhe pelo fato de serem mulheres egressas. Sendo assim, o Projeto 
Educar para o Futuro tem elaborado constantemente atividades para atingir todas(os) 
para que possam ter oportunidade de sentir-se parte da sociedade com os mesmos 
direitos e deveres a todos. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Valdecir Soligo - valdecir_soligo@yahoo.com.br 
Fernanda da Silva - ferssavedra10@gmail.com 
Daniele Chaves – danymartinschaves@hotmail.com  
Marcio Issler – marcioissler@hotmail.com  
Patronato Penitenciário de Cascavel – 45 3326-6791  
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54239/2018 
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SEMANA ESTADUAL MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS: O TRABALHO 
PREVENTIVO DO NÚCLEO MARIA DA PENHA COM ESCOLAS ESTADUAIS DO 

MUNICÍPIO DE TOLEDO-PR 
 

Ineiva Terezinha Kreutz1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Camila Kelly Alves2, Elaine Cristina Francisco Volpato3, Jessica Fernanda 

Wurzius4, Letícia Strossi de Oliveira5 Luana Carolina Rohde6 Mariana Isabela Cecílio7 
Villian Veiss8 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Núcleo Maria da Penha; trabalho preventivo; Lei Maria da Penha. 
 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta o trabalho preventivo promovido e realizado pelo Projeto de 
Extensão Núcleo Maria da Penha de Toledo na "Semana Estadual Maria da Penha nas 
Escolas". O objetivo é evidenciar a importância do trabalho preventivo com a comunidade 
escolar, e as diferentes formas de linguagem para acesso a informações, esclarecimentos 
sobre os direitos das mulheres a uma vida livre da violência e fomentar uma cultura de 
valorização das mulheres e não violência nas relações afetivas. 
 
Apresentação 
 

O Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) é um projeto de extensão ligado ao 
Programa Universidade Sem Fronteiras (USF) da Superintendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (SETI), custeado com recursos da Unidade Gestora do 
Fundo Paraná (UGF) e vinculado às Universidades Estaduais e às suas Pró-Reitorias de 
Extensão (PROEX). O NUMAPE Toledo oferece serviços de prevenção e sensibilização à 
população através de ações socioeducativas de cunho pedagógico e formativo acerca dos 
direitos das mulheres. Além disso, oferece atendimento social e jurídico gratuito, que 

 
1 Professora Associada do Curso de Serviço Social da Unioeste/campus Toledo, e Coordenadora do Projeto 
de Extensão Universitária Núcleo Maria da Penha. E-mail: ineivakreutz@gmail.com. 
2 Cientista Social. Bolsista recém-formada do NUMAPE Toledo. E-mail: kalvescamila@gmail.com. 
3 Prof.ª Dra. do Curso de Direito da Unioeste/campus Marechal Cândido Rondon. Orientadora da área 
jurídica do NUMAPE Toledo. E-mail: elacrisfr@hotmail.com. 
4 Graduanda em Direito - Unioeste/campus Marechal Cândido Rondon. Bolsista de graduação no NUMAPE 

Toledo. E-mail: jessicafwurzius@gmail.com. 
5 Graduanda em Serviço Social - Unioeste/campus Toledo. Bolsista de graduação no NUMAPE Toledo. E-

mail: strossileticia@gmail.com. 
6 Advogada. Bolsista recém-formada do NUMAPE Toledo. E-mail: luanacarolina_rohde@hotmail.com 
7 Graduanda em Serviço Social - Unioeste/campus Toledo. Bolsista de graduação no NUMAPE Toledo (de 

04/02/2020 a 04/11/2020). E-mail: maariisabela@gmail.com. 
8 Assistente Social. Bolsista recém-formado do NUMAPE Toledo. E-mail: villianv11@hotmail.com. 
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busca assegurar os direitos para as mulheres em situação de violência, respaldado na Lei 
nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha. 

A equipe do NUMAPE Toledo é formada por seis bolsistas: três profissionais 
recém-formados dos cursos de Ciências Sociais, Direito e Serviço Social; uma estudante 
de graduação em Direito e duas estudantes de graduação em Serviço Social. Tal equipe é 
orientada por uma coordenadora técnico-científica, que orienta os profissionais de Serviço 
Social e Ciências Sociais, e por uma professora orientadora da área do Direito. 
Justamente pela equipe ser integrada por profissionais recém-formados e estudantes da 
graduação, o projeto se torna um espaço para a construção de conhecimentos que 
permitam contribuir no fortalecimento e articulação da rede e proteção social do Município 
de Toledo, possuindo como horizonte a garantia dos direitos e o enfrentamento às 
diversas formas de violência. 

As ações da equipe NUMAPE são fundamentadas através da formação contínua, 
aprofundando-se em referenciais teóricos que respaldam as intervenções preventivas, 
sociais e jurídicas. No panorama legal, apontamos a Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da 
Penha, como aparato de extrema importância, para a legitimidade das ações 
socioeducativas desenvolvidas, conforme previsto no art. V, das Medidas Integradas de 
Prevenção: “[...] 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, em março de 2020, a Equipe Numape executou o Projeto 
“Semana Estadual Maria da Penha nas Escolas”, o qual tem como fundamentação a Lei 
Estadual nº 18.447 de 18 de março de 2015, que institui a Semana Estadual Maria da 
Penha nas Escolas, a ser realizada anualmente no mês de março nas escolas estaduais. 
A partir da parceria com o Núcleo Regional de Educação de Toledo (NRE), foram 
selecionadas cinco escolas estaduais públicas, selecionadas com base na territorialização 
das mulheres atendidas pelo Núcleo Maria da Penha. Deste modo, alcançou-se o público 
alvo do Projeto e expandiu-se as intervenções nos territórios do município de Toledo-PR.  

O objetivo da atividade foi proporcionar à comunidade escolar momentos de 
acesso a informações, esclarecimentos e debates sobre os direitos das mulheres a uma 
vida livre da violência e fomentar uma cultura de valorização das mulheres e meninas e 
de não violência nas relações íntimas de afeto. Para concretização desse projeto, 
dinâmicas foram realizadas, as quais buscaram sensibilizar os estudantes, professores e 
demais trabalhadores das escolas, a respeito da Lei Maria da Penha, dos diferentes graus 
de violência nos relacionamentos afetivos, e das diferentes formas de violência, além de 
informar sobre os mecanismos de proteção e denúncia da violação de direitos de 
mulheres e meninas.  

  
Procedimentos Adotados 
 

A execução do projeto “Semana Estadual Maria da Penha nas Escolas” ocorreu em 
quatro etapas: 1) A formulação e escrita do projeto pela equipe NUMAPE Toledo; 2) o 
contato com o Núcleo Regional de Educação de Toledo-PR para apresentação da 
proposta e trâmites burocráticos para viabilizar a execução do projeto; 3) o contato com 
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as equipes pedagógicas dos colégios selecionados para a apresentação do projeto e 
agendamento e 3) a execução das atividades junto às turmas de Ensino Médio. O público 
alvo do projeto foi estudantes de Ensino Médio, professores e equipe pedagógica das 
escolas estaduais. 

Durante a execução das atividades nas escolas, a equipe NUMAPE realizou a 
apresentação do Núcleo Maria da Penha e do Projeto “Semana Estadual Maria da Penha 
nas Escolas”. Em seguida, apresentou-se a Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, seus 
mecanismos de proteção, sua aplicação e as definições de violências que a Lei 
apresenta, além do ciclo da violência e canais de denúncia. Essas temáticas também 
foram abordadas nas cartilhas informativas produzidas pela Equipe e entregues aos 
estudantes e professores no decorrer da ação. 

O projeto elaborou e executou três atividades práticas com o objetivo de 
instrumentalizar as informações apresentadas sobre a temática da violência contra a 
mulher por meio da confecção destes materiais: o “violentômetro”; o “Violência contra a 
Mulher: Não silencie esta conversa” e a “Conversa com a equipe pedagógica”. Tais 
atividades práticas, descritas abaixo, possibilitaram que os/as estudantes interagissem 
com o tema, o que contribuiu no processo de fixação dos conteúdos trabalhados durante 
a ação preventiva. 

O “Violentômetro” que tem como objetivo sensibilizar os participantes a respeito 
dos diferentes graus de violência nos relacionamentos afetivos. Para ilustrar essas 
situações, foram distribuídas para os estudantes fichas de papel contendo situações de 
violência. Em grupo, debatemos que tipo de violência cada estudante retirou e qual a 
gravidade daquela situação. Em um papel craft, desenhou-se uma escala de intensidade 
das violências em forma de termômetro, no qual os estudantes eram convidados a dispor 
as situações de violência a fim de formular um “violentômetro”, ou seja, um medidor das 
situações de violência que podem acontecer em um relacionamento. 
  O termômetro foi pintado em três escalas, com sinalizações das medidas a serem 
tomadas caso situações como aquelas descritas nos papéis aconteçam. Na primeira 
escala, intitulada, “Tome Cuidado! A violência tende aumentar” a cor branca sinalizava 
comportamentos abusivos, por exemplo: ciúmes, mentiras, controle e culpabilização. Na 
escala “Reaja! Não se destrua”, a cor amarela reunia situações que expressavam 
diversas violações de direitos e violências, como: intimidar, ameaçar e empurrar, formas 
de violência que atentam para a necessidade de reação da vítima. Já na escala 
“Denuncie! Peça orientação a um profissional”, a cor vermelha reunia situações extremas 
de violência, que configuram crimes, sendo elas: feminicídio, tortura e abuso sexual. 
Após essa dinâmica dialogamos com os/as estudantes sobre como a violência nas 
relações afetivas e familiares pode acontecer de forma gradativa, as quais iniciam com 
pequenas situações de abuso verbal e psicológico, que com o tempo, se agravam para 
situações de violência física grave. A atividade contribui para que os/as participantes 
visualizassem a violência como uma escalada, que se origina em comportamentos 
naturalizados e evolui para crimes e formas de violência grave. 
O material “Violência contra a mulher: não silencie esta conversa” teve como objetivo 
sensibilizar os/as participantes a respeito dos diferentes tipos de violência e dos 
mecanismos de proteção disponíveis para realização da denúncia. Para apresentar 
aos/às estudantes os tipos de violência previstos na Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da 
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Penha (violência física, moral, sexual, psicológica e patrimonial), utilizou-se como 
metodologia esta atividade que simula uma conversa de bate-papo a respeito de alguma 
violência sofrida por um dos indivíduos da conversa ou por outra pessoa. 
As turmas foram divididas em cinco grupos, que receberam um cartaz em forma de tela 
de celular e algumas tiras de papel com frases de um diálogo que eles deveriam organizar 
para entender qual mensagem estava sendo transmitida. Quando terminaram de 
organizar a conversa de texto, identificaram qual o tipo de violência que foi relatado no 
diálogo. Em seguida, cada grupo apresentou os diálogos para o restante da turma e em 
conjunto debateram quais os tipos de violência presentes nas conversas e os meios de 
denúncia e solução para cada situação relatada.  
Enquanto serviço de enfrentamento e prevenção à violência doméstica, sabemos que 
atividades como essas podem gerar demandas de atendimento, denúncias e 
intervenções. Muitas vezes, os/as professores/as e a equipe pedagógica das escolas 
estaduais são procurados como referência para obter orientações de como agir em 
determinadas situações de violações de direitos. Por isso, realizamos também a atividade 
“Conversa com a Equipe Pedagógica” a fim de utilizar o período de intervalo dos 
professores e equipe pedagógica para divulgar os trabalhos realizados pelo Núcleo Maria 
da Penha de Toledo, distribuindo materiais gráficos informativos produzidos pela Equipe, 
além de orientar os profissionais sobre os mecanismos de denúncia em casos de 
violência contra mulheres e meninas. 
 
Resultados 
 

A Semana Maria da Penha nas Escolas promovida pelo Núcleo Maria da Penha 
(NUMAPE) Toledo possibilitou a intersetorialidade e parceria junto ao Núcleo Regional de 
Educação de Toledo (NRE) e às escolas estaduais que recepcionaram a atividade. Por 
meio do trabalho com as cinco escolas, foram alcançados mais de 400 pessoas, 
estudantes e professores e equipes pedagógicas. 

Como resultado final, a execução do projeto proporcionou a compreensão da Lei 
Maria da Penha e de seus mecanismos de proteção bem como outras leis e direitos 
garantidos às mulheres na Comarca de Toledo-PR; a reflexão sobre as formas de 
violência previstas pela Lei Maria da Penha que atingem as relações afetivas e familiares; 
a sensibilização da comunidade escolar acerca da importância e do respeito aos Direitos 
Humanos; a orientar acerca da necessidade do registro nos órgãos competentes das 
denúncias de violência contra a mulher; reflexões a respeito dos papeis de gênero que 
estruturam a divisão sexual do trabalho e estão refletidos nas desigualdades entre 
homens e mulheres em diferentes âmbitos da vida social como no trabalho, educação, 
saúde, moradia e segurança. 
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Figura 1 – Atividade “Violentômetro” no Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva 

Figura 2 - Exposição da atividade “Violência contra a Mulher: Não silencie essa conversa” no 
Colégio Luiz Augusto Morais Rego 

 
 As atividades obtiveram resultado satisfatório por parte dos estudantes, 
professores e profissionais, pois de forma lúdica e informativa os objetivos propostos 
foram alcançados. Foi notório o envolvimento dos estudantes na realização das 
atividades, os quais levantaram várias dúvidas sobre o debate a respeito do 
enfrentamento da violência contra à mulher. Através das atividades aplicadas, os 
participantes aprenderam como identificar situações de violência, bem como obtiveram 
conhecimento a respeito de mecanismos de denúncia, proteção e garantia de direitos. 
Após o final de cada uma dessas atividades, a equipe Numape, junto com os/as 
estudantes escolheu um lugar da escola de ampla visibilidade para exposição dos 
materiais confeccionados. Destaca-se também a avaliação positiva e o interesse do 
Núcleo Regional de Educação (NRE) para a continuação das atividades preventivas nas 
demais escolas estaduais da regional de Toledo-PR. 
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Considerações Finais 
 

O projeto Semana Maria da Penha nas Escolas, promovido pela equipe do Núcleo 
Maria da Penha – Unioeste Toledo, viabilizou o debate e a compressão da Lei nº 
11.340/06 - Lei Maria da Penha e de seus mecanismos de proteção, assistência e 
segurança, junto aos estudantes, professores e equipe pedagógica, bem como a 
efetivação da Lei Estadual nº 18.447 de 18 de março de 2015 que institui a Semana 
Estadual Maria da Penha nas Escolas no Estado do Paraná. A partir dos resultados 
obtidos, evidencia-se a necessidade de abordar com assiduidade a temática da violência 
contra a mulher em escolas e espaços da juventude, pois através das informações e 
diálogos abordados, instigamos esses sujeitos a almejar relacionamentos afetivos que 
não reproduzam comportamentos abusivos e contribuam no enfrentamento e redução da 
violência e das desigualdades de gênero. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para entrar em contato com o Núcleo Maria da Penha de Toledo: WhatsApp (45) 3379-
4099. Redes sociais: @numapetoledo. Email: numapetoledo@gmail.com. Endereço: Rua 
da Faculdade, nº 645. Bairro La Salle, Toledo - PR, Cep 85903-000. 
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Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Direitos individuais e coletivos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Assédio sexual; Feminismo. 

  
Resumo:  

 

Introdução: Tendo em vista as diferentes manifestações de violência contra a mulher, o 
assédio sexual é o tema deste projeto de extensão. Objetivo: Desenvolver ações de 
combate e enfrentamento ao assédio sexual no âmbito da Unioeste, Foz do Iguaçu. 
Metodologia: Debates ao vivo sobre sete documentários que tratam do tema assédio e 
violência contra a mulher e postagens de conscientização nas redes sociais. Resultados: 
O projeto fechou o ciclo de debates com aumento de aproximadamente três vezes o número 
de público dos primeiros meses. Apesar das incertezas e mudanças que a pandemia de 
Covid-19 gerou, superou as expectativas iniciais e encaminhou-se para além dos muros da 
universidade, cumprindo seu propósito extensionista. 
  
Apresentação 

 
O assédio sexual pode ser realizado em ambos os gêneros, porém, em sua grande 

maioria ocorre através de homens contra mulheres. A pesquisa intitulada ‘’Assédio Sexual 
entre as mulheres’’ demonstrou que 42% das mulheres entrevistadas haviam sofrido algum 
tipo de assédio sexual, principalmente nas ruas e em transportes públicos (DATAFOLHA, 
2018). Outra pesquisa recente realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com o 
Instituto Locomotiva (2019) apontou que 97% das mulheres entrevistadas relataram ter 
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sofrido assédio sexual em meios de transporte, sendo as manifestações de violência mais 
comuns, os olhares insistentes, as cantadas indesejadas e o contato físico não consentido. 
No âmbito das instituições, a pesquisa ‘’Violência contra a mulher no ambiente universitário’’ 
divulgada pelo Instituto Avon em parceria com o Centro de Pesquisa Data Popular no ano 
de 2015, revelou que 56% das mulheres entrevistadas sofreram assédio sexual e 67% 
sofreram algum tipo de violência praticada por um homem no ambiente universitário 
(INSTITUTO AVON; DATA POPULAR, 2015).  

O assédio sexual, segundo o Código Penal Brasileiro (Art. 216-A), incluído pela Lei 
nº 10.224, de 15 de maio de 2001, caracteriza-se pela ação de constranger alguém a fim 
de obter-se favorecimento ou vantagem sexual, prevalecendo-se o agente de posição 
hierárquica ou ascendente, inerentes à emprego, cargo ou função (BRASIL, 2001). A lei 
abrange relações laborais, educacionais, na qual considera-se para caracterização de 
crime no âmbito penal, a motivação do assediador, considerando a obtenção de benefícios 
ou favorecimento sexual e o não consentimento da vítima assediada. Além disso, o assédio 
sexual é tipificado em: Assédio Sexual Vertical, quando há algum grau de subordinação 
(professor a aluno, chefe ao empregado) seguido de injúrias, ameaças e constrangimentos 
e Assédio Sexual Horizontal, quando não há hierarquia imposta, seguido de importunações 
(assédio entre colegas de classe, colegas de trabalho) (BRASIL, 2011). 
        A desigualdade de gênero é apontada como o principal motivo da prevalência do 
assédio sexual contra a mulher. Segundo uma das teorias que explicam a incidência dessa 
violência, referenciados por Marilena Chauí em seu artigo “Participando do Debate sobre 
Mulher e Violência” (1985), a violência contra a mulher é definida como ‘’uma ação que 
transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com o fim de dominar, explorar e 
oprimir. A ação violenta trata o ser dominado como “objeto” e não como “sujeito”, o qual é 
silenciado e se torna dependente e passivo’’ (SANTOS; IZUMINO, 2005, p. 149). Nesse 
sentido, justifica-se a dificuldade da vítima em falar, expor e denunciar os crimes de assédio 
sofridos, uma vez que, socialmente e judicialmente ainda há represálias, desconfianças e 
dificuldades para a comprovação e responsabilização do crime.  
        Partindo disso, considerando a prevalência e gravidade dos casos de assédio sexual 
e seus danos morais, emocionais, psicológicos e físicos, além da dificuldade de denúncias 
ou exposição dos casos, entendeu-se a necessidade de elaboração do projeto de extensão 
‘’Você não está sozinha! Rompendo o silêncio do assédio sexual no meio universitário’’, no 
âmbito da Unioeste-Campus Foz do Iguaçu, a fim de possibilitar apoio às vítimas, combate 
à violência, conscientização e a ruptura do silêncio. 
 
 Procedimentos Adotados 
  
         Em um primeiro momento o projeto buscava realizar suas atividades de maneira 
presencial através de palestras, workshops, debates, mesas-redondas, exibição de 
documentários, entre outros. Porém, devido a pandemia do COVID-19, foi necessário 
realizar as atividades na modalidade virtual. 

 As atividades foram focadas na divulgação do projeto, realização de debates 
virtuais, aulas e publicação de postagens sobre temas relacionados à violência contra a 
mulher e assédio. Os debates foram transmitidos no formato de live na rede social 
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Instagram, no qual teve como base a discussão de documentários e filmes escolhidos e 
debatidos previamente pela coordenação do projeto sobre o tema violência contra a mulher. 

Cada transmissão teve a duração de 1 (uma) hora, com a exposição da dupla 
responsável e com acesso disponível dos usuários a qualquer momento. Para a realização 
das lives, cada dupla realizou o levantamento técnico do filme/documentário e sua relação 
com o projeto, se fazendo necessário o estudo sobre as relações de poder e construção de 
gênero na sociedade atual. O ciclo de debates se iniciou em julho de 2020 e manteve suas 
transmissões quinzenalmente. As postagens nas redes sociais foram publicadas 
esporadicamente com o tema do filme a ser discutido na semana, datas especiais para a 
luta das mulheres e conscientização sobre violências, buscando o engajamento da 
população e da comunidade acadêmica sobre o assunto. 
 
Resultados 

 

 O ciclo de debates consistiu na discussão de 7 documentários, sendo que cada live, 
após sua transmissão, fica arquivada na própria rede social, nesse caso o Instagram e seu 
acesso é ilimitado. É possível visualizar as estatísticas de interação e alcance de cada 
publicação, conforme o Quadro 1. Com isso se torna possível estimar quantas pessoas 
tiveram contato com a transmissão do debate e suas interações com o mesmo.   
 
Quadro 1: Interações com vídeos do IGTV (Instagram) - 2020 

Documentário Data Visualizações Curtidas Comentários Compartilhamentos Salvamentos 

Projeto 
documental - 

Umas às outras 
23/07 97 35 0 1 0 

Assédio: o abuso 
abafado na 

universidade 
13/08 74 27 1 6 5 

O silêncio dos 
homens 

20/08 186 38 0 4 0 

Mexeu com uma, 
mexeu com todas 

03/09 81 32 0 5 5 

À Margem do 
Corpo 

17/09 67 32 7 1 0 

Precisamos falar 
com os homens? 

01/10 344 41 1 5 4 

Audrie e Daisy 15/10 107 27 3 1 1 

Fonte: https://www.instagram.com/estudarsemassedio/ 
 

O primeiro debate on line foi baseado no documentário Projeto Documental Umas 
às Outras que traz como principal tema a importunação ofensiva ao pudor dentro do 
transporte público no Brasil. O documentário traz dados que revelam que são poucas as 
mulheres que denunciam os casos de assédio na justiça e normalmente contam para algum 
parente ou amiga. Outro dado também mostrado é que os transportes públicos são os locais 
mais comuns que os assédios ocorrem. 
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Na sequência, o debate realizado foi sobre o documentário Assédio: o abuso 
abafado na universidade e traz relatos de 3 estudantes do Curso de Biologia da 
Universidade Federal da Paraíba que passaram por situações de assédio praticadas por 
um professor. A Psicóloga Juliana Sampaio comenta neste documentário que independente 
do assédio (sexual, moral, psicológico) a mulher é vítima e não pode se calar, mas tentar 
se aliar a outras mulheres para se fortalecer, como constatou-se, pois as alunas se sentiram 
apoiadas por outras pessoas para fazer a denúncia. Outro dado revelador do documentário 
é que 95% das mulheres acreditam que a instituição deveria criar métodos de punir os 
assediadores. 

O terceiro debate foi sobre o documentário O silêncio dos homens, no qual discute-
se sobre a sociedade patriarcal e seus reflexos na criação dos homens, trazendo à tona a 
discussão sobre masculinidade nociva e tóxica, fruto de uma construção social que impõe 
ao homem os princípios de masculinidade, como sufocar o que sente, não expressar 
emoções, ser bem sucedido profissionalmente, prover a casa e provar que é machão, 
causando danos, sobretudo para as mulheres, mas também para os próprios homens.  

No documentário Mexeu com uma, mexeu com todas, a produtora Sandra 
Werneck viu a frase que dá título ao filme em um cartaz durante uma manifestação de 
mulheres que tomaram conta das ruas no Brasil e se organizaram em redes sociais para 
fazer frente ao machismo e ao conservadorismo que cresceram absurdamente após o golpe 
de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Por meio de depoimentos de mulheres que 
passaram por situações de violência, o documentário revela que, apesar de conquistas 
legais, a mulher ainda permanece em situação de vulnerabilidade. Entre as depoentes, 
estão a farmacêutica Maria da Penha (que dá nome a lei que criminaliza a violência contra 
a mulher), a nadadora Joanna Maranhão, a ex-modelo Luíza Brunet e a escritora Clara 
Averbuck.  

Já em outubro, o projeto debateu sobre o documentário À margem do corpo, que 
conta a história de Deuseli a partir de diferentes narrativas que revelam a história de sua 
vida. Mulher, negra, 19 anos, Deuseli possuía problemas mentais e foi violentamente 
estuprada por um homem que invadiu sua casa e a engravidou. Sem permissão da justiça 
de realizar o aborto legal, a moça assassina sua filha de 11 meses. O documentário 
desperta a reflexão para temas como vulnerabilidade, autonomia da mulher, objeção de 
consciência médica e negligência na atenção à saúde (MUNIZ, LINS, MENEZES, 2018). 

O sexto debate apresentado diz a respeito ao documentário Precisamos falar com 
os homens?, uma iniciativa ONU Mulheres, produzido por #HeForShe (ElesPorElas). Se 
apresenta com a proposta de união, diligência particularmente masculina, em vista de todo 
movimento feminino, que busca a melhoria de estilos de vida, independente de gênero. 
Identifica, por meio de entrevistas, os tabus e as normas introduzidos pela construção 
social, nas escolhas e nos comportamentos masculinos, discutindo a masculinidade tóxica 
empreendida na sociedade que segue causando danos. Diante disso, o propósito do 
documentário é esclarecer a real qualidade de vida, pelas próprias escolhas, estabelecendo 
uma união e equidade entre os gêneros. Curiosamente foi o documentário em que mais 
visualizações e curtidas recebeu, conforme mostrado no Quadro 1.  

Por fim, no mês em que se celebra os 16 dias de ativismo na luta contra a violência 
à mulher, o documentário Audrie & Daisy foi debatido pelas participantes, cujos temas 
abordados enfocam o abuso sexual e o cyberbullying. Tais temas possibilitaram o debate 
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a respeito do uso indiscriminado e nocivo das redes sociais e do descaso do sistema 
judiciário estadunidense em relação a vítimas de estupro, sendo possível realizar um 
paralelo com a sociedade e o sistema judiciário brasileiro a respeito da mesma 
problemática. 
 De antemão, é visível o baixo número de visualizações devido a pouca visibilidade 
das ações e do engajamento do projeto inicialmente. No entanto, com a formulação de 
novos conteúdos, interação com a comunidade através das redes sociais e pela parceria 
com outros grupos engajados no combate à violência contra a mulher e na promoção de 
campanhas de conscientização virtuais, conseguimos mudar esse cenário e alcançar 
maiores parcelas da população. 
 Assim, atingiu-se o maior público com o debate, conduzido por duas participantes do 
projeto, sobre o documentário Precisamos falar com os homens?, que trata sobre a 
necessidade de aproximar os homens das questões de gênero e igualdade. Desta maneira, 
demonstrando como homens e mulheres podem se beneficiar de uma sociedade igualitária, 
fora a desconstrução e conscientização dos estereótipos de gênero nocivos. Dessa forma, 
o projeto de extensão conseguiu expandir seu conteúdo para pessoas além do ambiente 
universitário, tornando o debate sobre o assédio acessível e enriquecedor.  
 Atualmente o projeto conta com o incentivo da comunidade acadêmica e de 
instituições de direitos humanos para seguimento de seu conteúdo, buscando novas 
maneiras de aproximar da comunidade acadêmica a discussão sobre assédio e violência 
contra a mulher e assegurar às acadêmicas apoio e segurança para realizar uma denúncia.  
     
Considerações Finais 
  

O assédio sexual é um crime comumente praticado, principalmente de homens 
contra mulheres devido às relações sociais historicamente instituídas, fomentadoras da 
hierarquização de gênero. Acarreta prejuízos morais, psicológicos, físicos e emocionais às 
vítimas. Ocorre no meio social, tanto em esferas públicas como privadas, com barreiras 
sociais e judiciárias que impedem as denúncias e a fala das vítimas. Partindo do exposto, 
o projeto de extensão ‘’Você não está sozinha! Rompendo o silêncio do assédio sexual na 
universidade’’ busca conscientizar, promover o rompimento do silêncio da vítima e diminuir 
a incidência de assédio sexual no meio universitário, principalmente na Unioeste-Campus 
Foz do Iguaçu. Com início efetivo dos trabalhos no ano da pandemia de COVID- 19, 
elaborou-se a progressão do projeto na modalidade online, em plataforma de mídias 
sociais, com ciclos de debates realizados em Lives, com discussões em torno de 
documentários pré-estabelecidos. Ao todo foram debatidos sete filmes.  

Os resultados obtidos com o projeto, foram promissores. Pode ser notado através 
dos meses de decorrência dos debates, um aumento significativo no alcance de público 
interessado nas discussões. O projeto fechou o ciclo de debates com um aumento de 
aproximadamente três vezes o número de público dos primeiros meses, decorrente de 
novos meios de divulgação com apoio de outras instituições. Apesar das incertezas e 
mudanças que a pandemia proporcionou ao meio universitário, o projeto obteve êxito no 
objetivo principal, superou as expectativas iniciais e encaminhou-se para além dos muros 
da universidade, cumprindo seu propósito extensionista.  
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Resumo 
 
A ação objetivou manter a periodicidade da revista; melhorar a qualificação; agilizar o 
processo de avaliação por pares e qualificar o trabalho de revisão das normas. Uma aluna 
atua, desde o ano de 2020 na administração da Revista Varia Scientia-Ciências da Saúde 
recebendo, revisando, enviando artigos para parecer e atuando na formatação dos textos. 
Em 2020 publicaram-se 17 artigos, foi criado um perfil no Instagram e a Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças, custeou o Digital Object Identifier. 
 
 
Apresentação 
  

As universidades, no texto constitucional, em seu Art. 207 “gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, sp.). Em 
especial, as públicas buscam se firmar como ambientes que articulam estes princípios e, 
para cumpri-los devem, além de ensinar, pesquisar, devolver a comunidade seus 
conhecimentos, divulgar e difundir o que produz. 

A divulgação de conhecimentos tem nas revistas, tanto impressas quanto on-line, meios 
eficazes, até o momento para essa tarefa, por serem economicamente viáveis e de acesso 
fácil aos interessados, ao mesmo tempo em que expõem à sociedade o resultado do 
trabalho desenvolvido nos meios acadêmicos (BROFMAN, 2012). 

Os periódicos on-line são tendência na atualidade, pois facilitam o acesso à informação 
eliminando as barreiras de tempo e espaço. São contribuição vantajosa a instituição que os 
mantém e aos pesquisadores envolvidos, tanto ao facilitar acesso à informação da 
comunidade interna e externa, quanto para divulgar pesquisas que são compartilhadas de 
forma rápida e confiável (REIS; CATELÃO, 2017). 

O amadurecimento institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Unioeste possibilitou que se iniciasse a publicação de revistas nas diversas áreas do 
conhecimento. Desde o ano de 2015, o Mestrado em Biociências e Saúde e agora 

                                            
1 Doutora em Educação, curso de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde, 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. E-mail: rmrodri09@gmail.com  
2 Acadêmica da segunda série, Curso de Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Campus Cascavel. E-mail: yasminisquierdo@gmail.com 
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Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Biociências e Saúde, Campus 
Cascavel/PR edita a Revista Varia Scientia-Ciências da Saúde, um periódico de acesso 
livre e gratuito que integra o Projeto Saber desenvolvido pela Edunioeste/Unioeste. Ela está 
hospedada no site da Unioeste no endereço: http://e-
revista.unioeste.br/index.php/variasaude/login, no qual os autores e pesquisadores podem 
acessar todo o seu conteúdo de forma gratuita, seja para leitura e análise dos artigos, seja 
para envio de contribuições. Todo este processo é gerenciado e desenvolvido de forma 
voluntária e assumido pessoalmente pelos professores do programa, desde o recebimento 
até a publicação dos manuscritos recebidos.  

Ao tempo que se desenvolve esta prática na dimensão extensionista colabora-se com 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 3 – Saúde e 
Bem-estar, mas como saúde exige ações intersetoriais e interdisciplinares, todos os demais 
ODS são envolvidos. A revista Varia Scientia-Ciências da Saúde é interdisciplinar 
divulgando temas que, articulados podem ter nela espaço para divulgação de 
conhecimentos que contribuam com o desenvolvimento sustentável e saudável.  

A extensão universitária em desenvolvimento tem objetivado manter a periodicidade da 
revista; melhorar a qualificação do periódico; agilizar o processo de avaliação por pares e 
qualificar o trabalho de revisão das normas da revista que, alcançados auxiliarão na 
ampliação de espaços qualificados para a divulgação dos saberes e práticas produzidos no 
ambiente universitário e, espera-se com o desenvolvimento social e cultural não só da 
região, mas de qualquer lugar, uma vez que é um periódico em formato digital, de acesso 
livre e sem custos de publicação.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Quando os manuscritos são enviados pelos autores, eles precisam ser submetidos a 
uma primeira análise que se debruça sobre a aferição quanto ao seguimento das normas 
da revista que estão descritas na sua página. Feito isso, os textos precisam ser designados 
para avaliação cega por pares, de forma que haja a imparcialidade e a segurança ética 
quanto aos conhecimentos publicados. 

A ação de extensão possibilitou a seleção de um aluno da graduação para atuar nas 
questões administrativas da revista que tem acompanhado a chegada de manuscritos e a 
sua revisão quanto às normas verificando se o artigo, deste ponto de vista pode ser 
submetido para a avaliação cega por pares. 

Após esta primeira revisão, o aluno consulta os editores quanto a designação dos 
manuscritos de forma que sejam selecionados os pareceristas afeitos à temática tratada no 
artigo para posterior envio e vigilância quanto ao retorno ou não dos pareceres. Caso não 
haja retorno ele deverá enviar para outro parecerista até que haja emissão de um parecer 
sobre o texto. 

De posse do parecer, o aluno aciona os editores para definição da decisão editorial que 
pode ser a recusa, a devolução para correções dos autores ou o aceite. Em todos os casos, 
o parecer deve ser comunicado aos autores. No caso de correções obrigatórias o aluno 
enviará o artigo aos autores e aguardará o retorno com as correções efetuadas quando, 
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novamente deverá acionar os editores para que auxiliem na decisão final quanto ao aceite 
ou não do manuscrito. 

Após estas etapas, o texto, caso aceito é formatado para a publicação na plataforma 
on-line da revista, ações para as quais o aluno foi treinado.  
  
Resultados 
 

Até o ano de 2019, foram publicados cinco volumes e 10 números totalizando 66 
artigos originais de resultados de pesquisa, 21 revisões de literatura, quatro relatos de 
experiência, dois artigos de reflexão teórica e um estudo de caso. Em 2020 foram 
editorados e publicados, com a participação ativa do aluno bolsista, um volume e dois 
números (volume 6, números 1 e 2), com 17 artigos (nove artigos originais, dois relatos de 
experiência e seis revisões de literatura). Os artigos são dos diferentes cursos que 
compõem a área da saúde, mas são aceitos manuscritos de qualquer área que traga 
contribuição relevante para o debate interdisciplinar dos problemas de saúde.  

Em 2020 foi selecionada uma aluna para auxiliar na administração da revista através 

de bolsa Pibis que objetiva organizar o processo de recebimento, envio para pareceristas, 

formatação e divulgação dos manuscritos recebidos para avaliação na Revista Varia 

Scientia-Ciências da Saúde e divulgar as publicações e as chamadas para manuscritos nas 

redes sociais vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde. 

Foi criado um perfil no Instagram para a revista, tendo como objetivo auxiliar o processo 

de divulgação da revista e de seus textos publicados.  

A revista encontra-se no Qualis da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), com conceito B5. Até o momento ela é gerida por dois professores do 
Programa de Mestrado em Biociências e Saúde que dedicam parte de seu tempo de 
trabalho na universidade para a sua confecção. 

Em dezembro de 2020, a universidade, por meio da Pro-Reitoria de Administração e 

Finanças (Praf) e com os esforços da Edunioeste, custeou a implementação do D.O.I 

(Digital Object Identifier), o que desencadeou imediatamente, o aumento do envio de 

artigos para a revista que serão avaliados em 2021.  

 
Considerações Finais 
 

A ação de extensão pela qualificação da divulgação dos conhecimentos produzidos tem 
contribuído com a socialização dos saberes e práticas produzidos não só no ambiente 
universitário, mas fora dele ao receber contribuições de qualquer ambiente de produção de 
conhecimentos. Além de possibilitar a materialização do tripé que caracteriza as 
universidades (ensino, pesquisa e extensão), pois ao agregar alunos ao processo de 
produção dos veículos de divulgação articula de forma efetiva estas três dimensões e é 
momento de desenvolvimento intelectual do aluno em formação. 

A revista é uma das pontes entre um programa de pós-graduação interdisciplinar e a 
comunidade estabelecendo vínculos com os mais diversos espaços, no momento que 
socializa os saberes e práticas frutos dos estudos que chegam para o processo de análise 
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e revisão, disponibilizando conteúdo confiável e cientificamente sustentado, o que tem sido 
qualificado pela ação de extensão apresentada. 

A atribuição do DOI foi importante para a qualificação do periódico e deve atrair 
publicações externas auxiliando na possibilidade de seleção de bons resultados de estudos 
e pesquisas e, consequentemente, da divulgação dos conhecimentos produzidos nas 
instituições de educação superior ou fora delas.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: rmrodri09@gmail.com e yasminisquierdo@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
56571/2019 
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AS GEOTECNOLOGIAS E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 
Ericson Hideki Hayakawa 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Divulgação científica e tecnológica) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: sensoriamento remoto; ensino fundamental e médio; cartografia 
 
Resumo 
 
As geotecnologias constituem-se de ferramentas e técnicas que permitem a análise do 
espaço geográfico. No cenário acadêmico, diferentes áreas do conhecimento utilizam das 
geotecnologias para o desenvolvimento de pesquisas e demais aplicações. Na docência 
do ensino fundamental e médio isto não é diferente. Observam-se nos livros didáticos 
uma extensa gama de fatos e fenômenos geográficos que se amparam no uso das 
geotecnologias para sua exemplificação. Por se tratar de uma área do conhecimento cuja 
consolidação é recente, iniciada no século XXI, muitos docentes que atuam no ensino 
fundamental e médio não tiveram em sua formação disciplinas específicas de 
geotecnologias. Desta forma, a sua atuação profissional fica comprometida quando é 
necessário abordar os temas referentes às geotecnologias. Neste sentido, o objetivo 
desse projeto de extensão é desenvolver atividades que abordem essa temática e seu 
potencial de aplicação para professores e alunos da rede de ensino fundamental e médio. 
O projeto pautou-se no desenvolvimento de atividades no Laboratório de Cartografia e 
Geoprocessamento, bem como, realização de palestras, oficinas referentes as 
geotecnologias aos professores e alunos do ensino fundamental e médio. As atividades 
desenvolvidas no ano de 2019 alcançaram um total de 259 alunos. Os alunos e 
professores que participaram do projeto não se restringem apenas aos do município de 
Marechal Cândido Rondon, mas também de Guaíra, Corbélia e Santa Helena. Em função 
da pandemia de Covid-19, no ano de 2020 a atividade ficou suspensa.    
  
Apresentação 
 

As geotecnologias traduzem-se pelas ferramentas e técnicas que permitem 
sistematizar dados para a posterior análise do espaço geográfico. Os exemplos mais 
comuns observados de geotecnologias são: o sensoriamento remoto, Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), Sistema de Posicionamento Global por Satélite (GNSS), o 
geoprocessamento e a cartografia digital. Nos últimos anos as geotecnologias tornaram-
se uma das principais ferramentas do geógrafo para a análise e entendimento de várias 
dinâmicas que ocorrem na superfície terrestre.  

 
1 Doutor, Colegiado de Geografia, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras – CCHEL, Campus de 
Marechal Cândido Rondon. E-mail: ericson.hayakawa@unioeste.br   
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No cenário acadêmico, diferentes áreas do conhecimento utilizam das 
geotecnologias para inúmeras aplicações. Os exemplos comuns são: a utilização de 
imagens de satélites para estudos ambientais, na previsão do tempo, em estudos de 
dinâmicas urbanas e rurais, para mapeamentos diversos, na agricultura de precisão, 
dentre outras aplicações. O SIG e geoprocessamento geralmente são utilizados para 
estudos que envolvem análises de fenômenos e dinâmicas do espaço geográfico. 

Na docência do ensino fundamental e médio isto não é diferente. Observam-se em 
vários livros didáticos inúmeros exemplos de imagens de satélites, modelos digitais de 
elevação, sistema de posicionamento global por satélite, cartografia digital (exemplificado 
pelos diversos mapas temáticos) dentre outros que compreendem as geotecnologias. Os 
conteúdos relacionados às geotecnologias estão presentes nos livros didáticos de 
geografia principalmente nas obras do sexto ano, comumente em conjunto com os 
conteúdos de cartografia. Nos materiais do ensino médio, encontram-se destacados em 
capítulos específicos nas obras do primeiro ano. Em outros conteúdos da disciplina de 
geografia nos mais diferentes anos de escolarização, notam-se vários elementos que 
remetem as geotecnologias. Trata-se de uma importante ferramenta que tem sido 
utilizada por muitos cidadãos, e que também deve ser explorada no contexto educacional.  

De outro lado, há a problemática de que, por se tratar de uma área do 
conhecimento cuja consolidação é recente, iniciada no século XXI, muitos docentes que 
atuam no ensino fundamental e médio não tiveram em sua formação disciplinas 
específicas de geotecnologias. Se atualmente é comum, no passado não era práxis 
observar disciplinas nos cursos de licenciatura em geografia como: Sensoriamento 
Remoto, Sistema de Informação Geográfica, Cartografia Digital, Geoprocessamento e 
suas variações. Adicionalmente, nem sempre é possível que o professor da rede de 
educação básica consiga se atualizar profissionalmente nessa temática. No Brasil, ainda 
são escassas as possibilidades de atualização nesta área do conhecimento. Uma das 
possibilidades oferecidas é o curso “Uso Escolar do Sensoriamento Remoto para Estudo 
do Meio Ambiente”, oferecido no período de férias de meio de ano pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais, na cidade de São José dos Campos, SP.  

Desta forma, sem uma formação sólida ou atualização, a atuação profissional do 
licenciado em geografia pode ficar comprometida quando é necessário abordar os temas 
referentes às geotecnologias. Adicionalmente, esta formação deficiente pode impedir que 
as geotecnologias sejam exploradas em sua plenitude no ambiente escolar. Por exemplo, 
ser utilizada como uma linguagem de ensino de geografia, onde os diferentes e inúmeros 
conceitos e conteúdos geográficos possam ser transmitidos a partir das geotecnologias. 
Além disso, as geotecnologias podem ser exploradas por conteúdos de outras disciplinas, 
como física, química, matemática. Inúmeros são os estudos que abordam as 
geotecnologias como uma ferramenta de transmissão de conteúdos geográficos. Trata-se 
de uma importante ferramenta para o geógrafo e para o professor de geografia explorar e 
transmitir os conteúdos geográficos.  

Adicionalmente, em artigo publicado na revista Nature2 no ano de 2004, foi 
noticiado que as geotecnologias, assim com a biotecnologia e a nanotecnologia seriam as 

 
2 Artigo intitulado ‘Mapping Opportunities’, de autoria de Virginia Gewin. Nature, 427 (6972): 376-377. 
DOI:10.1038/nj6972-376a. 
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áreas do conhecimento em maior expansão no século XXI. Isto é facilmente notado no dia 
a dia da população. Atualmente, muitos segmentos de atuação profissional podem se 
beneficiar com as geotecnologias. Há inúmeras empresas públicas e privadas no Brasil 
que utilizam das geotecnologias para a solução de problemas que envolvem alguma 
componente geográfica. De modo geral, o dia a dia dos cidadãos são regidos pelas 
geotecnologias, desde a previsão do tempo e definição de rotas por aplicativos, até o 
pedido e a entrega de comida por APPs e compras on-line, dentre outros. Neste sentido, 
é uma potencial área de formação profissional em que o aluno pode se especializar e 
atuar futuro.   

Neste sentido, o objetivo desse projeto de extensão é desenvolver atividades que 
abordem essa temática e seu potencial de aplicação para professores e alunos da rede 
de ensino básico. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A metodologia consistiu no cumprimento das seguintes etapas: organização dos 
conteúdos referentes a temas como cartografia escolar, ensino de geografia, 
geotecnologias e seus constituintes, e elaboração de representações cartográficas como 
carta imagem, mapas temáticos diversos. A próxima etapa consistiu na realização de 
oficinas referentes as geotecnologias e cartografia aos professores e alunos do ensino 
fundamental e médio. As atividades foram realizadas majoritariamente no Laboratório de 
Cartografia e Geoprocessamento, presente na Unioeste – Campus de Marechal C. 
Rondon.  
 As atividades, sempre que possível, foram desenvolvidas em parceria com dois 
outros projetos de extensão que são realizados no Laboratório de Pedologia e Geologia, 
cujos coordenadores são os professores Oscar Vicente Q. Fernandez e Vanda Moreira 
Martins, respectivamente. Dessa forma, ao agendar a visita ao Laboratório de Pedologia e 
Geologia, aproveita-se para visitar o Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento para 
a realização das atividades descritas.  
 
Resultados 
 

Durante o ano de 2019 participaram do projeto 259 alunos e seus respectivos 
professores de diferentes escolas e municípios, como Marechal Cândido Rondon, 
Corbélia, Santa Helena e Guaíra. No Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento os 
alunos desenvolveram atividades como: assistiram vídeos curtos sobre diversos recursos 
de geotecnologias e manusearam instrumentos e materiais como Drones, receptores 
GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema de Navegação Global por Satélite), 
mapas impressos, estereoscópio de espelho, fotografias aéreas, dentre outros.  

Em função da parceria com os professores Oscar Vicente Q. Fernandez e Vanda 
Moreira Martins, também do Colegiado de Geografia, quando uma escola ou turma 
agendava uma visita, aproveitava-se para que os alunos e professores conhecessem os 
três projetos de extensão desenvolvidos. Isso otimizava a visita e não sobrecarregava os 
espaços físicos que possuem limite no número de pessoas que podem acessar o local de 
uma única vez. Dessa forma, comumente as atividades (Figura 1A-B) discorriam sobre 
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todo o período matutino ou vespertino. Com a turma dividida, cada projeto de extensão 
interagia por aproximadamente 60 minutos com cada conjunto de alunos.  
 

 
Figura 1 – Registros das atividades desenvolvidas no projeto de extensão. A) Alunos e professores no 
Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento. B) Alunos e professores no Complexo Esportivo do curso 
de Educação Física observando o sobrevoo de um drone.  
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De modo geral, o projeto estreitou a relação entre a universidade e as escolas 

participantes. Os alunos conheceram as instalações da universidade e participaram das 
atividades de cada projeto. Adicionalmente, o projeto ressaltou como os professores 
podem utilizar as geotecnologias como recurso didático no ensino de geografia e demais 
disciplinas. Revelou também a dificuldade que alguns professores possuem em relação a 
temática, pois a maior parte dessas ferramentas são recentes e muitos professores que 
atuam hoje não tiveram disciplinas específicas dessa temática na época de graduação. O 
impacto sobre essa formação deficiente é a redução na utilização de um importante 
recurso didático. Isto é observado também na literatura, em que inúmeras pesquisas 
abordam o uso das geotecnologias, especialmente imagens de satélites, como um 
instrumento na construção do conhecimento geográfico. As discussões que envolvem 
essa temática e o uso potencial das geotecnologias e demais discussões sobre o ensino 
de geografia podem ser evidenciadas em obras de autores como Cazetta (2003, 2009), 
Castilho (2009), Correa et al. (2010), Dos Santos e Filho (2010), Girardi (2009), Pereira e 
Diniz (2016). 

Salienta-se que este projeto já fora executado por um ano no âmbito do projeto 
Universidades Sem Fronteiras, e que agora está sob condição de projeto permanente. Por 
fim, eventualmente alunos de graduação e pós-graduação auxiliam no atendimento dos 
alunos e professores durante o desenvolvimento das atividades.  
 
Considerações Finais 
 

O desenvolvimento do projeto proporcionou não só a interação entre a comunidade 
e a universidade, bem como, a divulgação de conteúdos sobre as geotecnologias para os 
professores da rede estadual e municipal de ensino – público e privado e seus respectivos 
alunos. Adicionalmente, o desenvolvimento de atividades no Laboratório de Cartografia e 
Geoprocessamento permitiu que os professores tomassem conhecimento de como as 
geotecnologias podem auxiliá-los como recurso didático no ensino da disciplina de 
geografia. Em relação aos alunos, apresentou as geotecnologias como conhecimento que 
pode ser utilizado no seu dia a dia como em diversas aplicações, além de promover uma 
interação entre os conteúdos apreendidos na disciplina de geografia e o cotidiano.  
 A execução do projeto de extensão também permitiu verificar que os professores 
de geografia carecem de atualizações acerca de algumas temáticas referentes às 
geotecnologias. Esta condição é inerente ao próprio conteúdo, já que sua evolução é 
diária e acompanhar todas as atualizações no tema é uma árdua tarefa. Adicionalmente, a 
partir das experiências do projeto, observa-se o papel da universidade como instrumento 
para o desenvolvimento local e regional da comunidade externa.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
O agendamento da participação no projeto de extensão pode ser realizado pelo telefone 
45 – 3284 7871 (Unioeste – GEA) e pelo e-mail ericson.hayakawa@unioeste.br.  
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Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Análise do Comportamento; Disseminação; Extensão: Ensino e 

Pesquisa. 
 
Resumo 
 
O trabalho descreve a 5ª edição do GEACE 2020. A ação on-line atingiu inúmeros locais 
do país, com 270 participantes (162 de 30 municípios do PR e 75 de Cascavel), 
provenientes de 19 estados e 111 municípios. A avaliação da percepção sobre o 
aprendizado, no início e final do curso, foi positiva. Como principal contribuição desta 
edição temos aumento substancial no número de participantes, disseminação 
generalizada e avaliações favoráveis ao projeto e à percepção do próprio aprendizado. 
 
Apresentação 
 

O trabalho descreve a 5ª edição da atividade de extensão “Grupo de Estudos 
Análise do Comportamento e Educação – GEACE 2020”, um grupo que tem como 
objetivo proporcionar acesso ao conhecimento produzido pela Análise do Comportamento 
(AC) de modo acurado, a estudantes de Pedagogia e áreas afins da UNIOESTE, outras 
IES e profissionais, com debate interdisciplinar e articulação entre ensino e pesquisa. O 

 
1 Doutora em Psicologia da Educação PUC-SP, Profa. Associada da UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. 
E-mail: mariaester.rodrigues@gmail.com.  
2 Mestranda em Educação na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: dri_bartz@hotmail.com. 
3 Graduanda em Pedagogia na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: ccllimametz@gmail.com. 
4 Mestranda em Educação na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: 
elisandra_dalbosco@hotmail.com. 
5 Mestranda em Educação na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: 
francielligozzi.psicologa@gmail.com. 
6 Pedagoga (FDB), Especialista em Pedagogia hospitalar (FAVENI). E-mail: geicimusicista@gmail.com. 
7 Mestrando em Educação na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: goltramari@hotmail.com. 
8 Mestre em Educação na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: joselainegabi@hotmail.com. 
9 Psicóloga (FAG). E-mail: tentar@hotmail.com. 
10 Mestranda em Educação na UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: paulla.emanuele@gmail.com. 
11 Psicólogo (UNOPAR). E-mail: renatoguimaraes_mt@hotmail.com. 
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objetivo de desenvolvimento sustentável associado ao projeto é, portanto, a educação de 
qualidade. As atividades de extensão proporcionam o contato do aluno com áreas que a 
universidade não abrange total ou parcialmente, constituindo-se em espaço de destaque 
na formação inicial (BOTELHO; FERREIRA; SOUZA, 2013) e continuada. Para Souza, 
Freitas e Amorim (2018) os grupos possibilitam a modelagem e a modelação de respostas 
cada vez mais variáveis e sofisticadas. Com resultados positivos podemos citar o Grupo 
de Estudos e Difusão da Análise do Comportamento (GEDAC) na UFMT (SOUZA et al. 
2018) e a Confraria do Java (BORGES; REIS FILHO, 2015), ambos geridos por 
estudantes com supervisão docente.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Participantes: Tivemos 486 inscritos e 270 participantes oficiais incluindo os 10 membros 
da equipe e 10 debatedores externos (Médicos, TO, Psicólogos e Pedagogos 
convidados). Conforme tabela 1, houve tendência à diminuição no número de 
participantes do 1º (167 - 61,85%) ao último encontro (116 - 42,96%). Porém, dado o 
número de visualizações dos encontros transmitidos ao vivo via Facebook (1.500 no 2° 
encontro; 2.600 no 3° e 2.900 no 4°), presume-se que a iniciativa tenha alcançado muito 
mais do que os 270 participantes que sinalizaram sua presença com fins de obtenção de 
certificação. 
 
Tabela 1 – Número de participantes por encontro 

Encontro N° de 
participantes 

Porcentagem 

1° - Autismo 167 61,85% 
2° - Liberdade e livre arbítrio 184 68,14% 
3° - Envelhecimento 106 39,25% 
4° - Habilidades de estudo 116 42,96% 

 
Materiais e Instrumentos: Textos técnicos, filmes, Redes Sociais (Facebook, Instagram 
e Youtube), Google Forms para inscrições e dois questionários de avaliação (início e final 
do curso), Zoom meetings para as videoconferências.  
Procedimentos: A divulgação e as inscrições gratuitas foram feitas via redes sociais 
(Facebook – GPSIE e GEACE, Instagram), e-mail institucional (mala direta do CECA e 
Colegiado UNIOESTE) e divulgação no Portal Comporte-se. O link de entrada na sala de 
reuniões foi enviado aos inscritos via e-mail com antecedência. O formulário de inscrição 
on-line permite coletar dados acerca do perfil dos inscritos que o SGEV não permite. Dos 
303 inscritos no 1° encontro, por razões técnicas, apenas 100 conseguiram entrar na sala 
de reuniões Zoom. Por essa razão disponibilizamos o encontro gravado no Youtube e no 
setor de eventos do Facebook. A prática de transmissão simultânea via Facebook passou 
a ocorrer no 2º encontro. Nas Fan Pages do grupo foram postadas publicações sobre 
inscrições e encontros (referências bibliográficas, dados sobre os debatedores etc.). Não 
foram aplicados pré e pós-teste de conhecimentos gerais sobre AC mas, pela primeira 
vez, um formulário de avaliação do projeto e de percepção do aprendizado, ao início e 
final do curso. 
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A escolha dos temas e dos debatedores externos foi realizada pelos integrantes do 
GEACE em 2019. Cada encontro contou com a participação de dois debatedores 
externos (exceto o 3° encontro no qual tivemos quatro debatedores externos). Os textos 
foram enviados com antecedência, via e-mail, para os participantes, que foram instruídos 
a lerem com antecedência os textos base. Os eventos foram criados em ambas as 
páginas já mencionadas e alimentados com postagens informativas anteriores a todos os 
encontros. A duração dos encontros on-line foi a mesma dos encontros presenciais, 
retirando-se o período de intervalo (cerca de 20 minutos), o que totalizou cerca de 
3h40min cada um.  

A metodologia envolveu exposição dialogada dos textos indicados, exposição de 
experiências dos debatedores e da equipe, além de espaço para perguntas dos 
extensionistas, sempre promovendo discussões sobre os conteúdos apresentados. O 
incentivo à discussão e questionamentos foi realizado via chat do Zoom e comentários do 
post de transmissão on-line do Facebook. O controle das presenças também foi feito via 
chat e comentários do Facebook, pela equipe do GEACE. 
 
Resultados 
 

Ocorreram quatro encontros no 1° sem. de 2020, um por mês (abril, maio, junho e 
julho), aos sábados à tarde, das 14h às 18h, com discussão dos temas: 1. Autismo 
(intervenção no autismo); 2. Liberdade e livre arbítrio; 3. Envelhecimento; 4. Habilidades 
de estudo. No 2° e 3° encontros houve discussão dos filmes “O Show de Truman” e 
“Antes de partir”. 

Foi razoavelmente grande o número de pessoas que se inscreveram e não 
participaram de nenhum encontro (216 pessoas), ou desistiram ao longo do processo, o 
que também ocorreu em eventos anteriores, o que pode estar ligado a inúmeros fatores. 

Quanto à cidade de origem verifica-se na 5ª edição (GEACE, 2020) participantes 
de 111 cidades diferentes, com predomínio de participantes do estado do Paraná (162 – 
60%), da cidade de Cascavel (75) e municípios vizinhos, como Ubiratã (27), Corbélia (9) e 
Toledo (8). Nas edições anteriores não houve participantes de outros estados. Na 5ª 
edição tivemos participantes de 19 estados do país. Os estados do PR, SP e MG 
agregaram o maior número de participantes: PR (30 municípios e 162 participantes - 
60%), seguido de SP (20 municípios e 25 participantes - 9,3%) e MG (14 municípios e 19 
participantes - 7,0%). Participaram com quantidade menos expressiva, em sentido 
decrescente: Bahia, Pará, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, 
Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, Acre, 
Sergipe, Mato Grosso e Rio Grande do Norte (Tab. 2). 
 
Tabela 2 – Cidade e estado de origem dos frequentadores do GEACE 5ª ed. (2020) 

Estado de origem Quantidade de 
Municípios 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 

Paraná 30 munic. 162  60% 
São Paulo 20 munic. 25  9,3% 
Minas Gerais 14 munic. 19  7,0% 
Outros Estados (16) 47 munic. 64 23,7% 
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Total: 19 estados 111 município 270 
participantes 

100% 

 
Quanto à instituição de origem, observamos que 59 (21,9%) dos frequentadores do 

GEACE (2020) foram estudantes e profissionais provenientes da UNIOESTE, sede do 
projeto. Em 2° lugar profissionais e alunos da Faculdade Dom Bosco (26 - 9,6%) e em 3° 
UNIPAR (12 - 4,4%). A peculiaridade dessa edição é termos participantes oriundos de 
instituições de todo o país, totalizando 106 instituições diferentes, como UFPA, UNIP, 
UNEB, UNINCOR - Universidade Vale do Rio Verde etc. 

A preferência teórica declarada pela maior parte dos participantes foi a AC/BR (163 
- 60,4%), talvez devido ao referencial do GEACE ser a AC. Em 2° lugar a Psicologia 
Histórico-cultural (51 - 18,9%), seguida da Psicanálise (34 - 12,6%), entre outras. 

Sobre a participação no 1º encontro, 75% dos 64 respondentes declararam ter 
clicado no link recebido no horário combinado (14h) e permanecido até o final. Ao final do 
curso 67,3% dos 55 respondentes declararam ter participado de todos os encontros, 20% 
de três encontros e 10,9% de dois encontros.  

Para os 303 inscritos no 1° encontro enviamos um questionário avaliativo, obtendo 
64 respostas. Após o 1º encontro mais 183 pessoas se inscreveram, portanto, ao final 
enviamos um novo questionário avaliativo para os 486 inscritos, obtendo dessa vez 55 
respostas.  

Quanto à avaliação do curso percebe-se satisfação elevada em praticamente todos 
os itens avaliados, com tendência a crescimento no índice de satisfação do início para o 
final do curso. O desempenho dos debatedores foi avaliado positivamente em todos os 
encontros, tanto no questionário inicial quanto no final. Outros itens que sofreram 
aumento de satisfação do 1º envio para o 2º (início e final do curso) foram, em sentido 
decrescente 1. Recebimento de referências antes dos encontros com leitura, aumentou 
de 47% no início para 73% ao final (26 pontos). 2. Infraestrutura pela qual o encontro foi 
realizado (52% de totalmente satisfeitos ao início para 76% ao final (25 pontos); 3. Ao final 
do 1º encontro os participantes avaliaram a sua satisfação com o curso abaixo de 70% no 
quesito “totalmente satisfeito”, já ao final dos 4 encontros 92,7% se declararam totalmente 
satisfeitos (24 pontos), talvez pelas adaptações originadas do feedback obtido pelo 
primeiro questionário; 4. O percentual de satisfação com a adequação da metodologia 
utilizada no primeiro encontro (75% de satisfação total) nos levou a modificar a 
metodologia a partir do segundo encontro, com resultado de 87% de satisfação total ao 
final do curso (12 pontos); 5. O desempenho geral da equipe melhorou da primeira 
avaliação (84% de totalmente satisfatório) para a segunda (10 pontos). 6. Suficiência e 
clareza das informações divulgadas sobre o curso para tomada de decisão sobre 
inscrição (83% no início e 96% ao final (14 pontos); 7. Horário de início e término das 
atividades (de 67% totalmente satisfeitos no início, para 76% ao final (9 pontos) (Tab. 3). 
 
Tabela 3 – Avaliação do curso GEACE 5ª ed. (2020) 

Questões  Respostas 
após 1º 

encontro 
(64) 

Respostas 
após 

finalização 
da 5ª ed. 

Melhora no 
resultado 
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(55) 

Recebimento de referências antes dos 
encontros com leitura 

46,9% 72,7% 25,8% 

Infraestrutura pela qual o encontro foi 
realizado 

51,6% 76,4% 24,8% 

Satisfação com o curso de modo geral 68,8% 92,7% 24% 
Adequação da metodologia utilizada no 
encontro 

75% 87,3% 12,3% 

Desempenho geral da equipe 84,4% 94,5% 10,1% 
Suficiência e clareza das informações 
divulgadas sobre o curso para tomada de 
decisão sobre inscrição 

82,8% 96,4% 13,6% 

Horário de início e término das atividades 67,2% 76,4% 9,2% 

 
Os itens que se mantiveram no mesmo nível do 1º para o 2º envio do formulário de 

avaliação foram: 1. A assistência e a disponibilidade dos debatedores diante de dúvidas e 
outras necessidades ao longo da participação, avaliada como 86% totalmente satisfatória 
inicialmente e 89% ao final; 2. A adequação e atualidade das referências bibliográficas 
disponibilizadas pelo curso e as citadas pelos debatedores, consideradas totalmente 
satisfatórias (86%) no início do curso e ao final 87%. 

O desempenho geral da coordenadora do GEACE/GPSIE foi considerado 98,2% 
totalmente satisfatório ao final do curso (questão não efetuada no 1° questionário). 

Quanto à avaliação da percepção de aprendizagem de modo geral, de acordo com 
a autoavaliação dos respondentes, nos 4 encontros houve aumento de conhecimento 
sobre o assunto debatido.  

Quanto às sugestões de temas para as próximas edições do GEACE, “Formação 
de professores em Análise do Comportamento” foi a temática mais assinalada (25,5%), 
seguida de “Prática Educativa” (16,4%), “Aprendizagem de Leitura e Escrita baseada em 
métodos analítico-comportamentais” (12,7%) e “Habilidades Sociais” (10,9%). 

Comentários gerais, como elogios, reclamações e indicações de como podemos 
melhorar a ação (GEACE) foram efetuados. Na 1ª coleta foram efetuados 16 comentários 
elogiosos e quatro comentários com sinalizações da presença de extensionistas de vários 
locais do país, o que nos fez optar por manter a edição on-line do projeto. Das sugestões 
(3) incorporamos a disponibilização de vídeos no Youtube. Na segunda coleta tivemos 27 
comentários livres elogiosos, com igualmente quatro sinalizações de participantes de 
outros estados, exemplo: “Fiquei muito satisfeita com os encontros, gostaria que 
houvesse mais edições à distância pois moro no Rio de Janeiro e fica difícil viajar. Achei o 
conteúdo extremamente importante”. 
 
Considerações Finais 
 

O GEACE permite que estudantes de Pedagogia e áreas afins da UNIOESTE e 
outras IES fortaleçam sua formação com debate interdisciplinar, permitindo 
desenvolvimento de novas habilidades e articulação entre ensino e pesquisa. Houve 
incorporação de avaliação do projeto e de autoavaliação dos conhecimentos obtidos pelos 
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participantes. O objetivo de gestão do grupo pelos alunos ainda não avançou ao ponto 
esperado na 5ª edição do GEACE (2020).  

Como principal contribuição desta edição temos aumento substancial no número de 
participantes, disseminação generalizada (a organização virtual do evento permitiu 
alcance inesperado, favorecendo a inserção de novos participantes) e avaliações 
favoráveis ao projeto e à percepção do próprio aprendizado, no que tange ao objetivo da 
educação de qualidade. A continuidade do grupo de pesquisa GEACE pode contribuir 
para que os alunos de graduação e pós-graduação envolvidos, repassem seu modus 
operandi a novos colaboradores extensionistas, criando uma prática cultural, entendida 
como metacontingência (TODOROV, 2012). 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: geaceunioestelll@gmail.com; Fan pages do GPSIE e do GEACE 
https://www.Facebook.com/gpsieunioeste; 
https://www.Facebook.com/GEACEUNIOESTE. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR N. 59924/2020. 
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MARATONA DE PROGRAMAÇÃO – SBC/ACM 

 
Antonio Marcos Massao Hachisuca1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Eliane Nascimento Pereira2, Teresinha Arnauts Hachisuca3, Rômulo César 
Silva 4 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Divulgação científica e Tecnológica 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Maratona de Programação; algoritmos; estruturas de dados. 
 
Resumo 
 
 
Em 2018, este programa de extensão foi proposto com o objetivo de desenvolver um 
conjunto de atividades para incentivar a participação permanente dos acadêmicos do 
curso de Ciência da Computação nas competições da Maratona de Programação da 
Sociedade Brasileira de Computação/Association for Computing Machinery e na 
realização de competições locais preparatórias com a participação dos cursos de 
Computação das IES da região. Os resultados do projeto têm refletido nas participações 
na maratona oficial e indícios de que tem promovido maior aproveitamento nas disciplinas 
do curso. 
 
Apresentação 
 
A Maratona de Programação é uma competição que promove nos alunos a criatividade, a 

capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade 

de resolver problemas sob pressão. O comitê organizador tem observado que as 

instituições e principalmente as grandes empresas da área têm valorizado os alunos que 

participam da Maratona. Por exemplo, o Facebook, que administra uma das maiores 

redes sociais atuais, esteve presente na final brasileira de 2009. Um dos funcionários da 

empresa americana é ex-maratonista e, além de contar sua experiência e como os 

conhecimentos de treinamento da maratona auxiliaram seu doutorado na Suíça e seu 

trabalho no facebook, também anunciou a contratação de trainees brasileiros para 

 
1 Mestre em Ciência da Computação, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-
mail:antonio.hachisuca@unioeste.br.  
2 Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-
mail: eliane.pereira@unioeste.br. 
3 Mestre em Ciência da Computação, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 
teresinha.hachisuca@unioeste.br. 
4 Doutor em Ciência da Computação, Ciência da Computação, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 
romulo.silva@unioeste.br. 
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trabalhar nos Estados Unidos. Vale observar que a inscrição para trainee foi aberta 

apenas para os estudantes classificados para a final brasileira. 

A maratona é disputada em equipes compostas por três alunos, que tem à sua 

disposição apenas um computador e material impresso para tentar resolver durante 5 

horas o maior número possível dos problemas(de 9 a 13) que são entregues no início da 

competição. Para isso devem entender o problema, projetar os testes, e construir as 

soluções que sejam aprovadas pelos juízes da competição. 

Com o aumento do número de equipes inscritos na competição, desde 2004 o 

campeonato é realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, regional, os alunos competem 

em alguma cidade sede em seu próprio estado. Cada sede possui um número de vagas 

para a final, que varia de acordo com o número de universidades inscritas na sede. A 

segunda etapa, cada ano disputada em uma cidade sede diferente, consiste na final 

nacional da Maratona, na qual participam de 50 a 70 equipes classificadas na 1ª fase. Os 

melhores classificados na final nacional são convidados a participar da final mundial. 

Após a realização de diversos projetos de extensão ou ensino referentes a 

Maratona de Programação, no ano de 2018 esta ação foi transformada em um programa 

permanente, com o objetivo de que os acadêmicos pudessem participar durante o 

planejamento das ações que são realizadas antes do início do ano letivo.  

 
Procedimentos Adotados 
 
 As ações desenvolvidas no âmbito desse projeto de extensão foram: 

• Divulgação e Seleção de Acadêmico para participação da comissão organizadora 

• Manutenção do Servidor BOCA (BOCA Online Contest Administrator) que é um 
sistema de apoio a competições de programação desenvolvido para ser usado na 
Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação. 

• Divulgação da Maratona de Programação aos Acadêmicos do curso de Ciência da 
Computação e demais IES da região. 

• Realização de amistosos da Maratona de Programação em 2018 e 2019. 

• Treinamento de equipes de forma virtual em 2020. 

• Elaboração do relatório bianual do projeto. 
 O total de participantes do projeto, entre professores e aluno(a)s que participaram 
das competições e na organização das atividades, foram de 63 pessoas. 
 
 
 

Resultados 
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 Como o projeto é permanente e teve início em abril de 2018, as atividades e 
resultados alcançados ainda são referentes ao período até o momento. Percebe-se que o 
projeto tem gerado bons resultados, indicando que essa atividade tem promovido um 
maior aproveitamento do(a)s aluno(a)s nas disciplinas do curso que envolvem 
programação. Serão destacados alguns dados referentes às disciplinas de Computação I, 
Computação II e Algoritmos e Estruturas de Dados.  
 A Tabela 1 apresenta os dados referente à disciplina de Computação I das turmas 
de calouros, que são estimulados a participar das atividades do projeto, assim como, da 
fase regional oficial da Maratona de Programação. 

Os números apresentados na Tabela 1 mostram um aumento do número de alunos 
aprovados na disciplina de Computação I e consequentemente a redução do número de 
reprovados, sendo importante destacar que os calouros ao participar das atividades e da 
fase regional da maratona apresentaram-se muito motivados e obtiveram aprovação na 
disciplina. 
 

Tabela 1 – Dados da Disciplina de Computação I 

 Ano de referência 

Situação 2017 2018 2019 

Aprovado 13 17 18 

Reprovado 25 22 19 

Cancelamento 3 2 4 

Total 41 41 41 

 
  

Os dados da disciplina de Computação II (Tabela 2) mostram um aumento 
relevante no número de aprovações e consequentemente na redução das reprovações. 
Sendo importante destacar que nessa disciplina existem aluno(a)s que estão realizando a 
disciplina pela primeira ou mais vezes. Fazendo uma avaliação dos anos 2017 e 2019 é 
possível observar que o número de aprovação duplicou, assim como, houve um aumento 
do número total de alunos matriculados na disciplina, isso se deve ao aumento do número 
de alunos aprovados na disciplina de Computação I. 
 
 

Tabela 2 – Dados da Disciplina de Computação II 

 Ano de referência 

Situação 2017 2018 2019 

Aprovado 11 19 25 

Reprovado 16 12 9 

Cancelamento 1 1 6 

Total 28 32 40 

 
Na disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados (Tabela 3), ocorre a mesma 

dinâmica de Computação II, em que alguns aluno(a)s estão fazendo pela primeira ou mais 
vezes a disciplina. De 2017 para 2019 ocorreu um aumento do número total de aluno(a)s, 
assim como ocorreu um aumento no número de aprovações e redução das reprovações. 
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Tabela 3 – Dados da Disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 

 Ano de referência 

Situação 2017 2018 2019 

Aprovado 18 17 25 

Reprovado 18 16 13 

Cancelamento 1 1 4 

Total 37 34 43 

 
  
 Pelos dados expostos nas Tabelas 1, 2 e 3 é podemos concluir que o projeto 
efetivamente contribuiu de forma positiva no número de aprovações nas disciplinas 
técnicas do curso. 
 Em relação as participações de equipes do curso na maratona oficial, pode-se 
destacar que em 2018 com o patrocínio do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) o curso 
levou 07 equipes para a regional, sendo que todas as equipes conseguiram resolver no 
mínimo um problema, sendo que dessas equipes algumas eram compostas apenas por 
calouros do curso. Em 2019, como não se obteve patrocínio, apenas uma equipe 
participou da regional da maratona, conseguindo resolver 03 problemas.    
 
Considerações Finais 
 
As ações realizadas até o momento e os resultados do projeto estão satisfatórias, porém 
devido a pandemia de COVID-19 talvez para os próximos anos as ações e resultados 
sejam alterados.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail antonio.hachisuca@unioeste.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 54105/2018 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E INTERESSE DE INGRESSO NO ENSINO 
SUPERIOR ENTRE ALUNOS DO 9°ANO E ENSINO MÉDIO DO OESTE DO PARANÁ  

 
Marcos Antonio da Silva Cristovam 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Pedro Henrique Velasco da Silva2, Sthefanny Josephine Klein Ottoni 
Guedes3, Isabela Bulhões Faganello4, João Otávio Lopes Assis5, Karina da Silva Arnold6, 

Júlia Natsumi Hashimoto7, Luísa Manfredin Vila8, Aluisio Martins Junior9, Ana Caroline 
Comin10, Taynara Cristine da Paixão11, Winicius Gomes Valadão12, Patricia Tsen13, 

Camila Fonseca Balcewicz14, Isabella Maria de Almeida Goulart15. 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Divulgação científica e tecnológica 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Perfil sociodemográfico; Ensino superior; Carreira acadêmica. 

 
Resumo 
 
No dia 19 de setembro de 2019, realizou-se a I Feira de Profissões da UNIOESTE e nela, 
a LIPED aplicou um questionário com 99 alunos do 9º ano e Ensino Médio, visando 
conhecer o perfil sociodemográfico dos participantes, bem como seu interesse no ingresso 
ao Ensino Superior. Assim, a pesquisa mostrou um predomínio de indivíduos do sexo 
feminino, de cor branca, com renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos, interessados em 
cursar Medicina e em uma universidade pública. 
 
Apresentação 
 

A identidade se desenvolve nas relações com outras pessoas – na escola, nas 
famílias e entre grupos a que pertencem (MEDEIROS; SOUZA, 2018). Durante a 
adolescência, o indivíduo configura seus modos de ver e pensar o mundo e, 
consequentemente, se identifica com uma carreira profissional (MEDEIROS; SOUZA, 
2018). Nesse contexto, com a pretensão de escolher entre o Ensino Superior, curso 

 
1 Docente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: ma.cristovam@uol.com.br 
2 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: pedro.v.silva@hotmail.com 
3 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: sthefanny_guedes@hotmail.com 
4 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: isabela.bfaganello@hotmail.com 
5 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: joaootavio.la0@gmail.com 
6 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: karinaarnold@hotmail.com 
7 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: julia26nh@gmail.com 
8 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: luisa.manfredin@gmail.com 
9 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: alujrmartins@gmail.com 
10 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: ana.ccomin@hotmail.com 
11 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: ctaynara60@gmail.com 
12 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: wi.ni.9@hotmail.com 
13 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: patty_tsen@hotmail.com 
14 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: camilafb08@gmail.com 
15 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: bellamag98@gmail.com 
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profissionalizante ou o mercado de trabalho, o adolescente não deve considerar apenas 
suas próprias aspirações e interesses, mas também possuir uma capacidade de exploração 
e comprometimento – mediante a análise de seus valores, habilidades e preferências 
pessoais (PELLERONE; PASSANISI; BELLOMO, 2015). 

Desse modo, nota-se que o adolescente vivencia um momento crucial no que 
concerne à sua preparação profissional para a futura carreira, com implicações para seu 
nível de renda potencial, natureza do trabalho e, até mesmo, na sua personalidade (KAZI; 
AKHLAQ, 2017; TESSARO; SCHMIDT, 2017). A influência da escolha da carreira tem um 
impacto duradouro sobre o indivíduo, visto que aqueles que são desajustados em seu local 
de trabalho tendem ter menor produtividade e eficiência e, consequentemente, são 
incapazes de atingir seus objetivos (KAZI; AKHLAQ, 2017). 

Diante disso, e devido ao fato de a pesquisa ser um dos três pilares da Liga Acadêmica 
de Pediatria (LIPED), esse estudo teve como objetivo analisar as características 
sociodemográficas dos alunos do Ensino Médio que frequentaram a I Feira de Profissões 
e o interesse desses em ingressar no Ensino Superior, bem como compreender de que 
forma essas escolhas podem ser influenciadas pelo meio sociocultural em que estão 
inseridos. 

 
Procedimentos Adotados 

 
O presente estudo faz parte de um levantamento realizado no dia 09 de setembro de 

2019, durante a “I Feira de Profissões”, que ocorreu no campus de Cascavel da UNIOESTE. 
A feira recebeu aproximadamente 4 mil alunos de cerca de 45 escolas, de sete municípios 
do Oeste do Paraná. Durante o evento, aplicou-se um questionário para conhecer o perfil 
sociodemográfico dos estudantes do 9º ano e do Ensino Médio, bem como suas pretensões 
futuras em relação ao mercado de trabalho e ao Ensino Superior.  

Para realizar a coleta de dados dos alunos que visitaram a sala destinada à 
apresentação do curso de Medicina, seis acadêmicos da LIPED dividiram-se igualmente 
entre os períodos matutino e vespertino. Ao decorrer da Feira de Profissões foram 
coletados 99 questionários, com participação voluntária dos estudantes. Desse modo, 
foram abordados aspectos gerais, como idade, série, sexo, peso, prática de esporte, 
estatura e raça. Ainda, coletou-se informações em relação aos interesses futuros, tais como 
pretensão de fazer faculdade e o curso desejado, trabalhar, fazer curso técnico, seguir 
carreira militar ou se ainda não havia dúvidas em relação a isso. Questionou-se sobre o 
nível de escolaridade dos pais, a renda familiar e se algum irmão/irmã fazia faculdade. 
Essas perguntas tiveram o propósito de coletar dados para a elaboração deste trabalho  

Posteriormente, cinco ligantes da LIPED organizaram os dados coletados, com o 
intuito de compilar as informações e facilitar a análise estatística. Em seguida, dois ligantes 
ficaram responsáveis por tal análise. 

 
Resultados 

 
O perfil dos alunos entrevistados pode ser descrito de forma generalizada por uma 

população com 16 anos de idade em média, majoritariamente: feminina, branca, que cursa 
o 3º ano do ensino médio, pratica alguma atividade física, deseja cursar medicina em 
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universidade pública, integra família com escolaridade de nível superior e não sabe qual a 
renda familiar. Aproximadamente dois terços (69%) dos entrevistados eram do sexo 
feminino. Dentre todos os dados coletados, a idade dos participantes variou de 13 a 20 
anos, com predomínio de indivíduos de 16 e 17 anos de idade (Figura 1). A maioria (92%) 
cursava o ensino médio, sendo que mais da metade (57%) dos entrevistados cursava o 3º 
ano. 4% dos entrevistados já haviam concluído o ensino médio e frequentavam curso pré-
vestibular e 3% cursavam o 9º ano do ensino fundamental. Mais da metade (57%) afirmou 
praticar atividades físicas, 40% negaram e 2% afirmaram que praticam às vezes. 73% 
autodeclaram-se brancos, 22% pardos e negros, e amarelos somaram 4% (Figura 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 

 
Todos os 99 entrevistados demonstraram pretensão em ingressar em algum curso 

superior. O curso de Medicina foi o mais almejado (41,9%) dentre os 20 cursos citados. Dos 
entrevistados, 6 estavam em dúvida sobre dois cursos e relataram interesse em ambos, 
sendo as opções: Biologia ou Medicina; Direito ou Administração; Direito ou Música; 
Odontologia ou Medicina; Fisioterapia ou Medicina; Arquitetura ou Psicologia (Figura 3).  
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Figura 3. 

 
A maioria (88%) dos estudantes deseja estudar em universidade pública (Figura 4). 

Em relação à escolaridade dos pais dos estudantes, verificou-se um predomínio de pais 
(38%) e mães (43%) com curso superior completo (Figura 5 e Figura 6). A maior parte das 
famílias possui renda de 1 a 5 salários mínimos, e os valores de renda variaram de 1 a 40 
salários mínimos (Figura 5).  

 

 
Figura 4. 
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Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 

 
Dos entrevistados, 21% possuíam renda família igual ou menor que 3 salários 

mínimos (Figura 7). Apenas 23% dos estudantes analisados possuíam irmãos que 
frequentam o ensino superior.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 
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Considerações Finais 
 

À luz do exposto nos resultados da pesquisa, provavelmente não se pode considerar 
o panorama retratado como o mais próximo da realidade, sobretudo pelo pequeno número 
de indivíduos que compuseram a amostra e devido aos dados serem coletados em um 
espaço da feira destinado ao curso de medicina – onde, naturalmente, seria mais 
frequentado por alunos já interessados nessa área e poderia ser evitado por alunos que 
não consideram essa opção. Pode-se utilizar essa experiência para no futuro otimizar a 
pesquisa, procurando coletar maior número de dados, em outro local, e visando conseguir 
um resultado mais fiel à realidade. 

Além disso, o número de alunos indecisos em área qual seguir no ensino superior 
reforça a importância de eventos como a I Feira de Profissões, para ajudar nessa escolha 
crucial na vida do jovem, fortalecendo a relação entre a universidade e a comunidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof. Ms. Marcos Antonio da Silva Cristovam, ma.cristovam@uol.com (Setor de Pediatria, 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 58135/2019 
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VISITAS TÉCNICAS COMO AÇÃO EDUCATIVA PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
POR MEIO DE ESTÁGIO DE VIVÊNCIA 

 
Bruna Alessandra Von Dentz1 

Participante: Antônio Francisco Campanha da Silva²; Aldi Feiden³. 
 

Área Temática: Tecnologia e produção  
Linha de Extensão: Divulgação científica e Tecnológica  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: aquicultura; extensão pesqueira; pescado; piscicultura. 

. 
 
Resumo 
 
Demonstra as atividades práticas realizadas durante o estágio da graduação, enfocando a 
cadeia produtiva da piscicultura, para conhecer as unidades de produção e 
industrialização do pescado na região Oeste do Paraná. Esta imersão na realidade do 
setor produtivo foi importante na formação profissional no curso de Medicina Veterinária. 
 
 
Apresentação 
 
Nos cursos graduação é importante que o aluno faça estágio para confrontar na prática o 
estudo teórico que aprendeu em sala de aula, e a proposta do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade de Passo Fundo - UPF oportuniza aos alunos de graduação 
esta experiência antes da conclusão do curso, por meio de um estágio supervisionado. A 
experiência descrita foi realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Unioeste, como uma atividade vinculada ao Programa Ideia Paraná Oeste, 
acompanhando as ações realizada pelo projeto de extensão intitulado “Experiências da 
piscicultura e da agricultura familiar no oeste do Paraná” cadastrado na PROEX sob 
cadastro 56.098/2018, realizada no período de 29 de julho à 14 de novembro de 2019. 
Durante o período foram feitas visitas técnicas em propriedades produtoras de tilápia do 
Nilo (Oreochromis niloticus) e em entrepostos de pescados.  Estas ações vivência a 
campo permitem a interação dos alunos com os representantes das unidades de 
produção de peixes e com as empresas de processamentos de pescado, e isto faz com 
que haja contatos ao longo do período, que promovem, conforme descrito por David et al. 
(2014), uma interação dialógica entre comunidades cognitivas diferenciadas, e mostram a 
ação extensionista como ato educativo e participativo, que permite o diálogo de 
conhecimentos com fins transformadores, consubstanciada com a tecnologia social como 

1 Mestranda de do Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, CECE 
– Toledo. brunaale2008_@hotmail.com  
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, CECE – 
Toledo. franciscroyff@hotmail.com  
3 Engenheiro Agrônomo, Dr. em Ciências, Engenharia de Pesca, CECE - Toledo. aldifeiden@gmail.com 
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parte atuante da extensão universitária e vice-versa. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
O estágio de vivência contou com a orientação do prof. Dr. Leonardo Gil Barcellos, 
professor do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo, e 
supervisão foi do prof. Dr. Aldi Feiden, docente do curso de Engenhraria de Pesca da 
Unioeste e coordenador do projeto de extensão que deu suporte às atividades. A vivência 
se deu também com a integração com os demais membros do projeto de extensão e do 
Programa Ideia Paraná Oeste, bem como com os membros do Grupo de Estudos de 
Manejo na Aquicultura – GEMAq, professores a ele vinculados, e estudantes do curso de 
graduação em Engenharia de Pesca e mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-
Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.  As visitas técnicas, 
utilizando a estrutura de logística da Unioeste, foram realizadas com o intuito de maior 
aprendizado de propriedades produtoras de pescado e indústrias que abatem os animais. 
Realizado juntamente com disciplinas ofertadas da pós-graduação da UNIOESTE, com 
proprietários para visita técnica de outra cidade, alunos de graduação da UPF em visita e 
estudo de indústrias pata tese de Doutorado. 
O estágio de vivência possibilitou a realização de visitas técnicas à diversas unidades de 
produção que utilizam os dois sistemas de produção existentes na região oeste do 
Paraná, que são as unidades de produção em viveiros escavados localizadas nos 
diferentes municípios da região, e as unidades de produção de peixes em tanques rede, 
estas últimas localizadas nos reservatórios da usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, no 
rio Paraná, e no reservatório da Usina hidrelétrica Governador José Richa, no rio Iguaçu. 
As visitas realizadas aos entrepostos de pescado, que atuam sob diferentes sistemas de 
inspeção sanitária (sistemas de Inspeção municipais, estadual ou federal SIM, SisBI e 
SIF, respectivamente), tiveram o objetivo de conhecer os diferentes processos de 
beneficiamento e o controle de qualidade do pescado, o qual na região está focado na 
industrialização da tilápia, com produção de filés destinados ao mercado nacional, e à 
produção de farinha e óleo de pescado, estes últimos com agregação de valor aos 
resíduos provenientes da filetagem das tilápias, gerando coprodutos de alto valor 
comercial e reduzindo os resíduos industriais. A localização dos empreendimentos 
visitados está demonstrada nas figuras 1 e 2, abaixo. 
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Figura 1: Localização das unidades de produção de peixes visitadas no estágio. (Fonte: Google Maps). 

 
  

 
Figura 2: Localização dos entrepostos de pescado visitados durante o estágio. (Fonte: Google Maps). 

 
 
Resultados 
 
Os resultados das visitas mostraram que a cadeia produtiva da tilapicultura no oeste 
paranaense, na maioria se baseia na produção em viveiros escavados, que são estruturas 
escavadas em terrenos naturais que dispõem de um sistema de drenagem e 
abastecimento de água, tendo um nivelamento e declividade para reposição da água que 
é perdida pela evaporação, com uma constante monitoração das variáveis físico-químicas 
da água como: oxigênio dissolvido, ph, temperatura, alcalinidade, amônia entre outras, 
que interferem no desenvolvimento do animal (SILVA, 2019). Há também a produção em 
águas públicas, em menor escala, utilizando-se tanques rede, que são estruturas 
flutuantes que podem ser de tela de aço galvanizado revestido com PVC, de aço inox, 
utilizadas para o confinamento de peixes em reservatórios ou curso da água, que 
apresentam passagem do fluxo de água (SANDOVAL JR., 2019).  
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As visitas técnicas das propriedades demonstraram que a criação dos animais está 
dividida em fases. Nas quais as fases ocorrem em tanques escavados e as fases de 
crescimento e terminação ocorrem em tanques escavados e tanques-rede, a após a 
despesca e transporte para as indústrias, os peixes passam por um processo de 
depuração em tanques de concretos antes do abate.  
As fases mais importantes no sistema de criação da região são: 1) fase da reprodução 
dos animais; 2) fase larval, na qual ocorre a reversão sexual dos animais, para que haja a 
masculinização dos animais, pois os machos são de tamanho maior que as fêmeas. 
Nesta reversão sexual é utilizado o hormônio masculinizante α-metiltestosterona; 3) fase 
de alevinagem/produção de juvenis, sendo introduzida a alimentação até chegarem a 
peso determinada por cada produtor, onde são feitas varias classificações separando eles 
por tamanho e peso; 4). fase de terminação/engorda, na qual os alevinos e/ou juvens são 
estocados e alimentados com rações específicas para chegar ao peso ideal de abate, que 
pode ser 800 gramas a 1000 gramas, dependendo do mercado de cada entreposto de 
pescado; 5) fase do abate dos animais nas indústrias.  
Nas visitas para conhecer as várias indústrias de pescado da região Oeste do Paraná, foi 
possível aprender como funciona o processo de abate e beneficiamento do pescado, 
começando desde como é realizada a insensibilização dos animais, processo que tenta 
minimizar o sofrimento dos peixes no momento do abate, e posteriormente a filetagem, 
retirada da pele, o corte em V nos filés e retirada de espinhos, lavagem dos filés e 
pesagem, o glazeamento, a embalagem e a estocagem em câmaras frigoríficas. 
 
 
Considerações Finais 
 
Pode-se notar a importância de conhecer todo o trabalho feito por produtores e 
empresários no ramo da aquicultura, conhecendo cada particularidade de uma produção 
ate o produto final. Esta vivência contribuiu para comparar o estudo teórico aprendido 
durante a graduação com o que é feito na prática no setor produtivo, adquirindo mais 
conhecimento das dificuldades e facilidades encontradas no campo e na indústria. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
As visitas se deram por meio de contato pessoal as propriedades que tem parceria com o 
Programa Ideia Paraná e a UNIOESTE, em dias agendadas com os proprietários para 
não interferir em seus trabalhos diários, e sempre monitoradas e acompanhadas por 
membros da equipe técnica do projeto de extens. 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Programa registrado na Proex sob número 56.098/2018. 
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 A CONVERSÃO DO TRABALHO E DE ATIVIDADES PARA MODALIDADE REMOTA, 

ON-LINE, AO VIVO NO PROJETO SECRETARIADO EXECUTIVO - PREPARANDO 
PARA O 1º EMPREGO, EDIÇÃO  2020. 

 
 

Fabiana Regina Veloso1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Emanuele Vitória Ribas Bressan 2, Rafael Vargas Aglio3. 

 
Área Temática: Ciências Sociais Aplicadas, Trabalho, Educação. 

Linha de Extensão: (Educação profissional) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Emprego1; Trabalho2; Remoto3. 
 
Resumo 
 
O projeto “Secretariado Executivo – preparando para o 1º emprego”, possui dois 
principais objetivos: qualificar jovens e adolescentes para o ingresso e manutenção no 
mercado de trabalho e envolver o acadêmico da UNIOESTE na vida social. O presente 
resumo relata a conversão das atividades para modalidade remota, na edição 2020 em 
meio à Pandemia de Coronavírus (COVID-19). Por fim, expressa a opinião dos bolsistas 
quanto a interatividade entre os acadêmicos e os participantes deste período. 
 
Apresentação 
 
  A importância e o papel que desempenha a extensão universitária, em conjunto 
com o ensino e a pesquisa é um fato conhecido pelos acadêmicos envolvidos com o 
projeto. O desafio para estes extensionistas durante a edição 2020, foi a conversão do 
trabalho e das atividades que passaram ser realizadas, integralmente, na modalidade 
remota. Por esse motivo, as seguintes seções deste resumo registram os principais 
desafios encontrados pelos bolsistas e os resultados obtidos pelo projeto na edição 2020 
on-line. 
 O trabalho dos bolsistas iniciou-se com a criação de grupos de WhatsApp para 
cada oficina, nestes foram adicionados os professores responsáveis e os acadêmicos 

 
1  Doutora, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus Toledo. E-mail: 
fabiana.veloso@unioeste.br 
2 Graduanda, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Unioeste campus Cascavel. E-
mail:emanuelebressan@hotmail.com. 
3  Graduando, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus Toledo. E-
mail:rafael.glio@unioeste.br. 
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voluntários, semanalmente realizou-se duas ou mais reuniões pela plataforma Google 
Meet, a fim de planejar a oficina da semana.  
 O Projeto iniciou com a criação do formulário de inscrições on-line, este foi enviado 
aos potenciais participantes por intermédio do centro da juventude, onde os jovens já são 
cadastrados, ao passo que eles se inscreveram, foram adicionados ao grupo do 
WhatsApp, por onde passaram a receber comunicados importantes e os links de acesso 
às oficinas. As oficinas aconteceram pelo Google Meet, a plataforma foi escolhida por ser 
considerada a mais simples de se programar, não limitar o tempo da chamada, além de 
que os participantes já tiveram contato com a ferramenta durantes as aulas do ensino 
regular.  
 
Procedimentos Adotados 
 
 Os procedimentos adotados para a realização da ação “Secretariado Executivo – 

preparando para o 1º emprego” envolvem: coleta de informações, elaboração de material 

didático e oferta de oficinas remotas com atividades online, sobre os conteúdos 

abordados. No que tange à organização do material didático para as oficinas, essa se dá 

por meio da pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Lakatos e Marconi (1991), 

engloba toda a bibliografia já tornada pública com relação ao tema proposto, e sua 

finalidade é colocar a bibliografia pesquisada relacionada aos principais autores 

estudados durante o curso de Secretariado Executivo, formando assim os conteúdos a   

serem ministrados no projeto de extensão. Os acadêmicos são orientados por professores 

do curso de Secretariado Executivo quanto à seleção e escrita do conteúdo, dos slides, 

das dinâmicas, bem como as estratégias de apresentação oral. Dessa forma, no momento 

da oficina os acadêmicos estão treinados e preparados.  

 Na edição 2020, o curso online foi composto por sete oficinas, divididas, entre 9 
professores do curso de Secretariado Executivo e 1 professor externo, 2 bolsistas e 3 
acadêmicos da Unioeste, além de uma agente administrativa. O bolsista Rafael Vargas 
Aglio e acadêmica Luciana Dourado representam o curso de Secretariado Executivo 
(Campus de Toledo). Dentre estes, ocorreu a participação de acadêmicos de outros 
cursos e áreas de estudo, como a bolsista Emanuele Bressan representante do curso de 
Fisioterapia (Campus de Cascavel) e os instrutores Gustavo Bergamasso da Fontoura e 
Driely Santos Nobre, acadêmicos, respectivamente, dos cursos de Ciências Econômicas 
e Administração (Campus de Cascavel).Também houve a participação de um consultor 
externo, Fabrício Stocker do curso de Administração como consultor das atividades das 
equipes (egresso e ex-docente do curso de Secretariado Executivo, atualmente docente 
na FVG e doutorando na USP), na oficina de Educação Financeira e Noção de Empresa. 
 As oficinas foram realizadas aos sábados de manhã, conforme o cronograma de 
atividades. Ressalta-se que estas foram preparadas antecipadamente, por meio de 
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reuniões que aconteciam duas vezes por semana com as equipes que se 
responsabilizariam pelas oficinas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1- Cronograma das oficinas remotas realizadas na Edição 2020. 
 
Resultados 
 
 Desde o surgimento do projeto “Secretariado Executivo – preparando para o 1º 
emprego” diversas entidades já foram atendidas, como: Casa de Maria; Ação Social São 
Vicente de Paulo; Florir Toledo; e Centro da Juventude (Jardim Europa e Jardim 
Coopagro) que permanecem parceiros do projeto até o momento. Nos últimos cinco anos, 
a parceria tem sido com a Prefeitura do Município de Toledo a partir do Centro da 
Juventude, pois congrega e atende jovens e adolescentes de todo o Município, com 
espaço e infraestrutura apropriados para a realização de oficinas. 
 Entre os mais diversos resultados já obtidos com a atividade de extensão aqui 
destacada, podem-se citar as sociais e científicas. Em trabalhos científicos de 
Wenningkamp, Bíscoli e Alves (2013), Wenningkamp, Schmidt, Sanches e Cielo (2016) e 
Wenningkamp, Cielo, Berdardon e Silva (2016) já foram relatadas diversas contribuições 
sociais, tais como: maior interesse de adolescentes/jovens pela educação e inserção de 
adolescentes/jovens no mercado de trabalho a partir da realização do projeto; motivação 
do jovem/adolescente na formação superior. 
 No ano de 2020,em relação ao número de inscritos no curso realizado de maneira 
remota, ao vivo, houve um cenário que superou as expectativas, visto que o número de 
inscritos nos anos anteriores, nas oficinas presenciais, é semelhante. Neste ano de 2020, 
houve uma relativa demora na divulgação e na realização das inscrições, dada a 
mudança para o formato remoto e a dificuldade de acesso à internet e equipamentos 
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tecnológicos da comunidade atendida. Observa-se na tabela 1 a relação de inscritos, 
participação e desistência. 
 
 

Nº de inscritos Participante Concluintes Índice de desistentes 

31 9 22 

 
Tabela 1- Número de participantes do curso. 
 
 Foram considerados como concluintes somente os alunos que tiveram 75 % de 
participação no curso. Houve algumas desistências entre as oficinas, o que faz repensar a 
proposta de certificação por módulos ou por oficina, uma vez que há uma dificuldade de 
manutenção dos estudantes na atividade completa. Algumas justificativas fornecidas 
pelos desistentes em conversas informais estavam relacionadas a falta de celular (a mãe, 
pai ou responsável precisou do celular para trabalhar e não havia outro disponível na 
família), acesso ruim à internet, que muitas vezes não se mantinha estável na residência 
do estudante durante as oficinas, e ele acabava desestimulado a continuar. Falta de 
hábito com atividades remotas de alguns estudantes, que se sentiam cansados com as 
atividades remotas.  
 As atividades previam a criação de grupos de Whatsapp com os responsáveis por 
cada conteúdo e também um grupo com os participantes. Estes grupos tinham por 
finalidade organizar os trabalhos, mas também dinamizar a interlocução com os membros 
das equipes, além de estimular e motivar os estudantes atendidos com mensagens e 
lembretes sobre os procedimentos das oficinas. Outra finalidade com esta dinâmica foi 
disponibilizar os materiais na versão online, embora os materiais também tenham sido 
fornecidos na versão impressa, os quais eram entregues pelo Centro da Juventude, 
parceiro do Projeto. 
 As oficinas foram totalmente remodeladas para o formato remoto. Cada equipe se 
empenhou em tornar o conteúdo atrativo, dinâmico e ao mesmo tempo informativo. Foram 
utilizados vídeos capturados da internet e alguns criados pelas equipes, jogos 
empresariais para estímulo da criatividade e dinâmicas de perguntas e respostas para 
envolver a participação de todos. 
 Um dos propósitos do projeto é buscar na realidade dos estudantes exemplos que 
permitam chamar atenção para a realidade do mundo do trabalho. Essa forma de 
dinâmica permite que o estudante se interesse e se identifique com os conteúdos 
ministrados. Um exemplo foi a situação que ocorreu durante a oficina “Educação 
Financeira e Noção de Empresa”, em que uma aluna, voluntariamente compartilhou a 
imagem da logomarca de uma empresa fictícia criada por ela. A partir desse momento, os 
monitores da oficina conduziram a temática explorando as condições que a aspirante 
empreendedora realizará para abrir a empresa. No segundo momento, considerou-se 
situações hipotéticas e seus desdobramentos nos setores para promover a temática da 
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oficina, dessa forma outros participantes puderam assumir cargos e opinarem no 
processo de exploração do conteúdo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Logo marca criada pela participante. 
 
 Muitas outras dinâmicas conseguiram fazer com que os estudantes atuassem 
como protagonistas na discussão e reflexão sobre os conteúdos ministrados. Estes 
estudantes demonstraram entusiasmo e elogiaram o projeto, mostrando-se interessados 
em novas possibilidades de oficinas e projetos. 
 Durante as oficinas, realizou-se uma pesquisa qualitativa de maneira remota, via 
formulário do Google, com os estudantes sobre as dinâmicas utilizadas, atividades 
interativas e mapas mentais. O objetivo dessa pesquisa era receber a opinião dos 
participantes sobre quais atividades tiveram um melhor engajamento e o que poderia ser 
melhorado no nas oficinas do projeto, de maneira remota. A pesquisa obteve 11 
respostas, estas avaliaram atividades interativas e mapas mentais como mais atraentes. 
Sobre a melhoria do projeto, os participantes afirmaram que as oficinas foram 
administradas com qualidade e ouve uma aprovação de toda a turma, para eles a 
melhoria que poderia ser feita é ter mais atividades interativas acompanhadas com a 
criação e desenvolvimento de mapas mentais, assim como uma maior participação dos 
alunos inscritos. 
 
Considerações Finais 
 
 Haja vista a pandemia causada pelo novo Coronavírus durante a edição 2020 do 

projeto, a coordenação, bolsistas e professores colaboradores, promoveram a conversão 

do trabalho, e consequentemente da programação das oficinas. O trabalho dos bolsistas 

foi reorganizado em uma agenda de reuniões semanais, on-line, em que os docentes, 

bolsistas e acadêmicos, dedicaram-se a convergência dos conteúdos e principalmente 
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das estratégias e dinâmicas que seriam utilizadas na oficina da semana. Dessa forma, 

uma a uma, foram adequadas à nova realidade de interação via plataformas digitais. 

 As apostilas das oficinas foram totalmente remodeladas e desenvolvidas pelos 
professores, que em conjunto, os acadêmicos proviam os slides, vídeos e ilustrações do 
conteúdo e preparavam os jogos e dinâmicas. No entanto, foi observado pelos bolsistas, 
que vídeos e slides apresentaram um baixo índice de engajamento durante o curso, 
diante dessas observações, o projeto realizou uma pesquisa qualitativa, obtendo 11 
respostas, revelou-se que 50% elencou como atividades preferidas, os mapas mentais e 
as práticas interativas. Desta forma, os bolsistas ensejam a ampla utilização dessa 
estratégia nas próximas edições. 
 Outra consideração importante, foi as declarações de 80% dos participantes 
acessam a plataforma de oficinas via smartphone, e que por isso, a leitura e alternância 
de telas é limitada, e por esse motivo, receberam do projeto a apostila impressa 
semanalmente, com apoio do centro da juventude na distribuição. Durante as oficinas 
puderam acompanhar o conteúdo impresso e contribuíram para as discussões, bem como 
para as simulações com objetivos didáticos. Um outro ganho para o reportório do projeto, 
foi a destinação de tempo específico para que os participantes tirarem dúvidas sobre os 
conteúdos e exercícios da apostila, e para explanarem suas inferências pessoais. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
www.secretariadounioeste.com; sebkeila@hotmail.com; fabiana.r.veloso@gmail.com; 
(45) 3379-7049; (45) 99912-9422. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
48120/2016 
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BIOLOGIA EM FOCO: BIODIVERSIDADE OCULTA 

 
Neucir Szinwelski 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Amanda Cecille Farias Pinheiro2,Maria Kátia Matiotti da Costa3,Edison 
Zefa4 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Orthoptera; Conhecimento; Educação. 
 
Resumo 
 
O projeto Biologia em foco: biodiversidade oculta foi desenvolvido com o intuito de atrair a 
atenção da comunidade em geral para o aprendizado e conhecimento dos insetos 
pertencentes à ordem Orthoptera, do qual fazem parte os grilos, gafanhotos e as 
esperanças, além de outros grupos pouco conhecidos. Esse projeto foi realizado em 
parceria com o Parque Nacional do Iguaçu e, por meio de comunicação visual e 
confecções de placas informativas, informações sobre o objeto de estudo foram 
disponibilizadas. Um site também foi desenvolvido com o intuito de ampliar a divulgação 
do projeto. 
 
Apresentação 
 

A elaboração do projeto de extensão Biologia em foco: biodiversidade oculta teve o 
intuito de apresentar para os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu e para a 
comunidade em geral, a biodiversidade de espécies de insetos da Ordem Orthoptera 
presentes na região, mas que muitas vezes não é perceptível ou passam despercebidos. 
Na perspectiva de estimular o conhecimento e o aprendizado sobre esse grupo de 
insetos, foi desenvolvido um site para o Laboratório de Orthoptera da Universidade do 
oeste do Paraná – Unioeste (https://orthoptera.wixsite.com/unioeste/o-laborth), bem como 
foram feitas postagens nas redes sociais do laboratório (Laboratório de Orthoptera da 
Unioeste). A opção por utilizar meios digitais deve-se a facilidade de acesso à informação 
que pode ser obtida, geralmente, na palma da mão, por meio de celular.  

Na aba “Extensão” do site do Laboratório, vários espécimes foram fotografados e 
informações gerais foram adicionadas para facilitar a obtenção da informação. Um dos 
propósitos seria inserir as placas desenvolvidas durante o período da bolsa de extensão, 
placas essas que estariam dispostas nas trilhas mais frequentadas do parque. Essas 

 
1 Doutor, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: Neucir.szinwelski@unioeste.br.  
2 Estudante, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: amanda.cecille.farias.pinheiro@hotmail.com. 
3 Doutora, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. E-mail: 
katiamatiotti@yahoo.com. 
4 Doutor, Universidade Federal de Pelotas, UFPel. E-mail: edzefa@gmail.com. 
 

424



 

 

placas possuem QR Code que leva a informações sobre o inseto mostrado na placa. A 
confecção das placas foi feita digitalmente, mas as mesmas ainda não foram instaladas 
em razão da pandemia. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O início do projeto se deu com a determinação das 30 espécies mais comummente 
presentes do Parque Nacional do Iguaçu, mas que são pouco conhecidas e pouco 
visualizadas pelos visitantes. Foram priorizados os insetos mais chamativos devido a sua 
morfologia e/ou curiosidades. Posteriormente foram estabelecidos os padrões a serem 
utilizados, tanto nas placas a serem criadas, quanto no site onde ocorreram as 
publicações. Com o auxílio de artigos científicos e consulta a especialistas foi possível a 
obtenção de informações das espécies, assim filtrando os conhecimentos, a fim de serem 
adicionados nas placas apenas as exclusividades de cada inseto, juntamente com sua 
foto e QR Code. O QR Code leva ao site do Laboratório de Orthoptera, onde como 
distribuição, coloração, curiosidade, artigo de descrição e sua foto (figura 3 e figura 4), 
foram acrescentados. 
 
Resultados 
 

Além da criação do site (https://orthoptera.wixsite.com/unioeste - Figura 1), foram 
feitas postagens na aba “Extensão”, “Biologia oculta” (figura 2). Diversos links a outras 
bases de dados foram incorporados, como o direcionamento ao site “Orthoptera Species 
File”, o maior portal de Orthoptera do Mundo 
 

 
Figura 1 – Site do laboratório de Orthoptera da Unioeste. 
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Figura 2 – Aba “Extensão”, “Biologia oculta”. 

 
Ao clicar sobre a figura de cada inseto, uma nova janela se abre e mostra informações relevantes 

(Figura 3 e 4). 
 

 
Figura 3 – Aba do inseto Endecous naipi aberta. 

 

 
Figura 4 – Aba do inseto Anisophya una. 
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Abaixo, encontra-se arte para as placas a serem inseridas no Parque Nacional do 

Iguaçu (Figura 5), logo que a autorização para isso seja disponibilizada pela unidade de 
conservação, o que deve acontecer quando um controle maior da pandemia de Covid-19. 

 

 
Figura 5. Modelo de placas a serem instaladas no Parque Nacional do Iguaçu como forma de divulgar a 

biodiversidade oculta existente no local. 
 

 
Considerações Finais 
 

Este projeto permitiu trazer a ‘luz’ espécies de insetos ignoradas pela maioria das 
pessoas, seja pela difícil visualização ou seja pela falta de atenção que eles recebem. 
Projetos assim tendem a aguçar a curiosidade das pessoas e é uma forma de inserir 
ciência nas vidas delas, auxiliando a combater o obscurantismo. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenador do projeto: 
Nome: Neucir Szinwelski 
E-mail: neucir.szinwelski@unioeste.br 
Telefone: (45) 98412-1328 
 
Bolsista: 
Nome: Amanda Cecille Farias Pinheiro 
E-mail: amanda.cecille.farias.pinheiro@hotmail.com 
Telefone: (45) 99999-8084 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

427



 

 

  
52160/2017 
 
Referências 
 
 
DA COSTA, M.; PRASNIEWSKI, V.; FIANCO, M.; MACARINI, L.; BORILLE, M.; LIMA, J.; 
EGLI, S.; MARTINS, F.; ZEFA, E.; SZINWELSKI, N. New species of grasshopper 
genus Aptoceras Bruner, 1908 (Orthoptera, Acrididae, Ommatolampidinae, 
Ommtolampidiini) from Iguaçu National Park (Southern Brazil), including a taxonomic key 
and distribution data. Zootaxa, v. 4609, v.1, p. 160–168, 2019. 
 
DA COSTA, M.; FIANCO, M.; MARTINS, F.; PRASNIEWSKI, V.; SZINWELSKI, N.; ZEFA, 
E. New species of Poecilocloeus Bruner, 1910 (Orthoptera: Acrididae: Proctolabinae) from 
Paraná State, Brazil. Zootaxa, v. 4341, v. 1, p. 135–143, 2017. 
 
FIANCO, M.; PREIS, H.; SZINWELSKI, N.; BRAUN, H.; FARIA, R. R. L. On brachypterous 
phaneropterine katydids (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae) from the Iguaçu 
National Park, Brazil: three new species, new record and bioacoustics. Zootaxa, v. 4652, 
n. 2, p. 240-264, 2019. 
 
MESA, A.; ZEFA, E. Adelosgryllus rubricephalus: a new genus and species of cricket 
(Orthoptera: Phalangopsidae). Neotropical Entomology, v. 33, n. 3, p. 327-332, 2004. 
 
SOUZA-DIAS, P.; SZINWELSKI, N.; FIANCO, M.; OLIVEIRA, E.; MELLO, F.; ZEFA, E. 
New species of Endecous (Grylloidea, Phalangopsidae, Luzarinae) from the Iguaçu 
National Park (Brazil), including bioacoustics, cytogenetic and distribution data. Zootaxa, v. 
4237, v. 3, p. 454–470, 2017. 
 

428



 

 

 
BIOLOGIA EM FOCO: CICLO DE CURSOS E PALESTRAS 

 
Neucir Szinwelski1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Celso Aparecido Polinarski2 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Educação profissional 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Formação; Conhecimento; Ciência. 

 
Resumo 
 
O projeto Biologia em Foco: ciclo de cursos e palestras contemplou, até o momento 24 
atividades com 1138 participantes e 989 certificados emitidos. O objetivo geral, de 
divulgação e ampliação do conhecimento científico foi satisfatoriamente alcançado, com 
participação de pesquisadores da Unioeste e de outras instituições de ensino superior, 
que puderam compartilhar seu conhecimento com a comunidade local interna e externa a 
Unioeste. 
 
Apresentação 
 

A proposta do projeto de extensão Biologia em Foco: ciclo de cursos e palestras é 
fruto dos objetivos conjuntos dos professores proponentes desse projeto, e da 
necessidade da ampliação da extensão universitária, verificada na pertinência da 
curricularização da mesma. 

Com o principal objetivo de ofertar cursos e palestras em diversas áreas do 
conhecimento, este projeto visa fortalecer a independência dos estudantes e professores 
e da comunidade em geral por meio de formações extracurriculares que extrapolam os 
limites territoriais da Unioeste. Alguns cursos já oferecidos e que poderão ser ofertados 
novamente, como manipulação e edição de imagens, gerenciamento de referências 
bibliográficas, cursos de campo e, mais recentemente, nosso curso online sobre ecologia 
de populações, proporcionaram aos participantes maior independência nas suas 
pesquisas, na sua vida acadêmica ou nas suas atividades. Também constituem um 
material bibliográfico interessante de pesquisa e busca de informações.  

Nossos cursos e palestras tiveram a participação de professores, interessados em 
temas e cursos mais específicos, e a participação de professores nos revelou o 
distanciamento que existe entre professor-aluno. Ao participar de um curso juntamente 
com os alunos, o professor quebra o tabu do “professor sabe tudo” e assim, este entra no 
mundo do aluno (BONA; DAMINELLI; OLIVEIRA, 2012). Nossa experiência, embora 
ainda pequena, tem demostrado maior aproximação entre alunos e professores, quando 

 
1 Doutor, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel. E-mail: 
neucir.szinwelski@unioeste.br.  
2 Doutor, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel. E-mail: 
celso.polinarski@unioeste.br. 
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esses se encontram em um ambiente mais informal de aprendizagem, fora da sala de 
aula ou fora do contexto avaliativo das disciplinas em sala de aula. 

Outro ponto importante objetivado por esse projeto é congregar alunos e 
professores. Temos a convicção de que a universidade ou a relação professor-aluno vai 
além das grades que cercam o espaço físico da Unioeste. Essa relação se estende para a 
vida. É lógico que essa não pode ser uma generalização, mas sem dúvida, quando 
acontece, os resultados são animadores. 

Ao atender os objetivos anteriores, atendemos o objetivo maior: discutir ciência. 
Isso porque ciência deve ser discutida em todos os aspectos da sociedade, seja na 
universidade, seja em casa, seja no bar. Ciência move o mundo e o mundo se move com 
ciência (parafraseando Albert Einstein). Ao fortalecermos a independência crítica dos 
nossos estudantes cumprimos com a missão de ser professor e motivamos a existência 
das universidades (CARDOSO & PELOSO, 2007). Assim, pretendemos que nosso projeto 
de extensão seja um espaço de confraternização. Um espaço onde o conhecimento 
esteja sempre disponível, acessível. Sem um detentor, mais sim com pessoas que 
objetivam entender, compreender e divulgar o conhecimento científico de qualidade. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Foram ofertados palestras e cursos de capacitação e formação extracurriculares 
durante a vigência do projeto de extensão. As palestras consistiram em temas variados e 
relativos a curiosidade e interesse dos alunos. Quanto aos cursos de capacitação, estes 
foram ofertados de acordo com as demandas vindas dos estudantes e da comunidade, 
mas também da percepção dos professores do projeto. 
 
Resultados 
 

Foram oferecidas 11 palestras que contaram com a participação de 650 
participantes (Tabela 1). Quanto aos cursos, 13 foram oferecidos no período e contaram 
com a participação de 488 pessoas (Tabela 2). As palestras tiveram maior participação 
pois eram abertas ao público em geral e gratuitas, enquanto os cursos eram limitados a 
não mais de 20 pessoas e, geralmente, envolviam pagamento de inscrição. 
 
Tabela 1 – Palestras e número de participantes por palestra ofertadas durante o período 
de vigência do projeto Biologia em Foco: ciclo de cursos e palestras. 
 
Nome da palestra Participantes 
A ordem Orthoptera: uma introdução ao estudo dos grilos, gafanhotos, esperanças 
e paquinhas 

22 

Como chegamos aonde estamos? - I 28 
Como chegamos aonde estamos? - II 27 
Como chegamos aonde estamos? - III 13 
Como chegamos aonde estamos? - IV 23 
Como ir pra campo e voltar para contar histórias 137 
Conhecendo um pouco de Biologia na prática 50 
Diagnóstico para o manejo do do Centro de Educação Ambiental Sueli Marcondes 
de Moura Festugatto 

29 
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Empreendedorismo para Biólogos 122 
Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação: a busca de novos tempos 
educativos 

47 

Orientações profissionais: ART e TRT 152 
 
Tabela 2 – Cursos e número de participantes por curso ofertados durante o período de 
vigência do projeto Biologia em Foco: ciclo de cursos e palestras. 
 
Nome da palestra Participantes 
Mendeley desktop: gerenciador de bibliografias (foco PIBIC e ABNT) 24 
Ecologia de populações 225 
Gerenciando referências bibliográficas com o Mendeley desktop 21 
Grupo de Estudos em Anatomia Comparada de Vertebrados com ênfase no 
esqueleto 

5 

I curso de Ecologia InCampo 13 
I Gincana do Curso de Ciências Biológicas 106 
II curso de Ecologia InCampo 12 
III curso de Ecologia InCampo 13 
IV curso de Ecologia InCampo 12 
Mendeley desktop: referências bibliográficas automatizadas 12 
Referências bibliográficas com o Mendeley: módulos web e desktop 18 
Referências bibliográficas com o Mendeley: módulos web e desktop 19 
Referências bibliográficas com o Mendeley: módulos web e desktop 8 

 
Os cursos, no geral, envolveram o pagamento de taxa de inscrição, dinheiro que foi 

e é usado para a manutenção do Laboratório de Orthoptera da Unioeste, local onde o 
coordenador desse projeto realiza suas atividades de pesquisa. No total e até o momento 
foram arrecadados R$ 41.425,69.  
 
Considerações Finais 
 

O projeto de extensão Biologia em Foco: ciclo de cursos e palestras contou com a 
participação de mais de 1000 pessoas e arrecadou verbas importantes para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão que são desenvolvidas sob a 
orientação do coordenador desse projeto. As pessoas que participaram de nossas 
palestras ou cursos receberam qualificação de qualidade com profissionais renomados 
em suas áreas de trabalho/pesquisa. Tal projeto, portanto, se apresenta como uma 
ferramenta de formação extracurricular e de desenvolvimento de pensamento crítico, tão 
ausenta na atual conjuntura. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Nome do coordenador do projeto: Neucir Szinwelski 
E-mail: neucir.szinwelski@unioeste.br 
Telefone: (45) 98412-1328 
Site: https://orthoptera.wixsite.com/unioeste/o-laborth 
Facebook: https://www.facebook.com/LabOrth  
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BIOLOGIA EM FOCO: QUAL É O GRILO? 

 
Neucir Szinwelski1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Luana Stefany Nascimento Vendruscolo2, Maria Katia Matiotti da Costa3, 
Edison Zefa4 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Educação; Ensino Fundamental; Orthoptera. 
 
Resumo 
 
As atividades do projeto “Biologia em foco: Qual é o grilo?” foram realizadas na Escola 
Municipal Professora Dilair Silvério Fogaça e as turmas contempladas foram os quartos 
(duas turmas) e quinto (uma turma) anos do Ensino Fundamental. Os encontros foram 
realizados por meio de aulas teórico-práticas, com a utilização de slides e visualização de 
exemplares de Orthoptera por meio de lupas, na qual foram abrangidas as estruturas 
externas desses insetos, a nomenclatura científica da ordem e a introdução de métodos 
de montagem para conservação dos exemplares. 
 
Apresentação 
 

O projeto de extensão Biologia em Foco: Ciclo de Cursos e Palestras foi concebido 
para promover a divulgação científica para crianças e adolescentes das escolas do 
município de Cascavel, bem como para oferecer formação extracurricular para a 
comunidade acadêmica da Unioeste. Nesse sentido, levar conhecimento teórico-prático a 
sala de aula do Ensino Fundamental é uma forma de transformação social, de inclusão do 
bolsista e da comunidade atingida, frente a um novo mundo de oportunidades e 
transformações. 

Inserido no projeto principal, o projeto “Biologia em foco: Qual é o grilo?”, 
proporcionou às crianças de Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Dilair 
Silvério Fogaça uma experiência única com os insetos da ordem Orthoptera, que 
envolvem os grilos, gafanhotos e as esperanças. Por meio desse projeto, os infantes 
tiveram a oportunidade de sanar curiosidades e desmistificar contos sobre tais animais 
que – quando mal interpretados – acabavam por prejudicar a perpetuação de espécies 
devido à sua trucidação por falta de conhecimento.  

As turmas contempladas por esse projeto tiveram aulas teóricas e aprenderam 
alguns termos científicos relacionado aos insetos e, especialmente, aos Orthoptera. Nas 

 
1 Doutor, Ciências Biológicas, CCBS, Campus Cascavel. E-mail: neucir.szinwelski@unioeste.br.  
2Estudante, Ciências Biológicas, CCBS, Campus Cascavel. E-mail: luanavendruscolo19@gmail.com. 
3 Doutora, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: katiamatiotti@yahoo.com.br. 
4 Doutor, Universidade Federal de Pelotas. E-mail: edzefa@gmail.com. 
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aulas práticas, os estudantes tiveram seu primeiro contato com um estereomicroscópio, e 
puderam observar estruturas e formas que não são visíveis a olho nu. Adicionalmente, foi 
abordado e explanado a importância destes insetos para o ecossistema e sociedade. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Os insetos utilizados para as atividades com os estudantes do Ensino Fundamental 
da Escola Municipal Professora Dilair Silvério Fogaça foram coletados no Parque 
Nacional do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu por integrantes do Laboratório de 
Orthoptera da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. As coletas visaram obter o 
maior número de exemplares possíveis para que os estudantes pudessem ter noções da 
biodiversidade da região. Infelizmente, não foi possível levar as crianças para as coletas 
em campo. Isso representaria um risco muito grande e necessitaria de diversas 
autorizações, especialmente dos pais das crianças. Os insetos coletados foram trazidos 
para o Laboratório de Orthoptera da Unioeste onde foram preparados para a atividade 
com os estudantes. 

Já em sala de aula, no primeiro momento, houve o processo de interação com os 
alunos, conhecendo cada um deles e uma breve explicação sobre o propósito do projeto 
que iriamos executar. Logo após, iniciamos as atividades com uma aula teórica, por meio 
de slides e partes em quadro negro, abrangendo as estruturas externas dos insetos, 
citando cada parte morfológica e sua função no organismo (Figura 1). Em outro slide 
foram citados funções e produtos que esses seres vivos provem ao ambiente, assim 
como as consequências empregadas na ausência deles em um ecossistema.  

Na parte prática, placas de isopor individuais (10cm x 10cm), alfinetes 
entomológicos e pinças foram entregues para cada estudante. Em seguida, cada aluno 
escolheu o inseto que iria montar (Figura 2). Com auxílio de monitores (estudantes de 
Ciências Biológicas da Unioeste), os infantes foram ensinados a montar adequadamente 
os insetos e a confeccionar as etiquetas de identificação necessárias para o processo de 
conservação. Ao passo de cada atividade, eram explicados os porquês de cada processo 
e para quê eram realizados.  

Durante a montagem, com a utilização de slides e visualização de exemplares por 
meio de lupas (Figura 3 e 4), foram abrangidas as estruturas externas dos insetos com 
alguns nomes científicos, além de explanar sobre a importância desses animais para o 
ecossistema e sociedade, citando a contribuição desses no cotidiano. Cada encontro foi 
finalizado com relatórios de atividades individuais contendo cinco perguntas referentes ao 
conteúdo citado em aula. Tais questionários tiveram por intuito saber se o assunto 
abordado foi realmente entendido e se a atividade proposta cumpriu seu objetivo. 
 
Resultados 
 

De acordo com os questionários respondidos pelos alunos ao final de cada aula, foi 
possível dizer que o projeto cumpriu com os objetivos propostos. As crianças encararam 
os encontros com muita curiosidade e, portanto, aproveitaram cada momento para 
entender mais sobre a morfologia e comportamento dos insetos através de perguntas e 
narrações de histórias vivenciadas por estes. Observaram também a tamanha importância 
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destes seres vivos e o quanto estes devem ser preservados, propondo inclusive as ações 
de preservação. Todos os alunos montaram os insetos adequadamente e puderam 
observá-lo na lupa, o que despertou muito o interesse dos alunos. Cada aluno pôde levar 
seu inseto montado para casa, o que se fez estender os aprendizados em sala de aula 
para dentro de seu lar, inserindo os pais e responsáveis nessa prática através da 
narração sobre o que foi feito na escola. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 1- Aula teórica com a utilização de slides. 
 

Figura 2- Escolha do exemplar e confecção da etiqueta de identificação. 
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 Considerações Finais 
 

A primeira etapa do projeto decorreu conforme o esperado e com um 
aproveitamento ainda melhor que o planejado, pois os estudantes participaram muito 
durante as aulas. A coordenação da escola elogiou o projeto, tendo em vista a sua 
metodologia voltada á prática, atividade pouco presente no âmbito escolar público. A 
escola se prontificou a receber futuros projetos. A segunda etapa do projeto que se 
estenderia de fevereiro até julho de 2020 visava a realização das atividades com alunos 
de anos finais do Ensino Fundamental com o intuito de abranger crianças de várias 
idades e, consequentemente, com níveis diferentes de conhecimento sobre os insetos, 
permitindo que estes conhecessem esses organismos adequadamente, para então 
preservá-los na natureza.  

Entretanto, devido à Pandemia ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19) e, 
consequentemente, a instauração do isolamento social fechando assim escolas e outros 
setores municipais, não foi possível concluir todas as atividades previstas no início do 
projeto. Portanto, como método alternativo, a bolsista confeccionou uma apostila, a qual 
será disponibilizada aos professores quando a situação de saúde pública estiver 
normalizada. Juntamente com a apostila orientando como deve ser feita a montagem de 
insetos para conservação, serão disponibilizados os materiais necessários para a 
execução dessa aula, tais como: a quantidade suficiente de exemplares para todas as 
classes inseridas no projeto, placas de isopor onde as espécies serão montadas, alfinetes 

Figura 3- Observação do 
exemplar em lupa. 

Figura 4- Processo de 
montagem do inseto. 
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entomológicos que são específicos para manuseio de matéria orgânica e etiquetas as 
quais servem de identificação do animal montado para a conservação. A apostila pode ser 
acessada no link: https://cutt.ly/Mj3Phye.  
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenador do projeto: 
Nome: Neucir Szinwelski 
E-mail: neucir.szinwelski@unioeste.br 
Telefone: (45) 98412-1328 
 
Bolsista: 
Nome: Luana Stefany Nascimento Vendruscolo 
E-mail: luanavendruscolo19@gmail.com 
Telefone: (49) 99982-0080 
 
Escola beneficiada com o projeto: 
Escola Municipal Professora Dilair Silvério Fogaça 
E-mail da escola: dilairfogaca@cascavel.pr.gov.br  
Telefone da escola: (45) 3902-1654 
Endereço: R. Gurgel, 1210 - Jardim Panorâmico, Cascavel - PR, 85819-280 
Diretora da escola que entramos em contato: 
Nome: Cristiane 
Telefone: (45) 99980-5940  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
52160/2017 
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CAPACITAÇÃO PARA PRECEPTORIA MULTIPROFISSIONAL NA SAÚDE DA 

UNIOESTE – CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO 
 

Roberto Shigueyasu Yamada1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes:  

Franciele A. Caovilla  Follador2, Geraldo Emilio Vicentini3, Ana Paula Vieira4, Claudicéia 
Risso Pascotto5, Léia Carolina Lucio6, Lirane Elize Defante Ferreto7, Gisele Ferreira 

Paris8, Sueli Ribeiro Comar9, Raoany de Souza Ribeiro10, Joice Schultz11, Guilherme 
Welter Wendt12, Daniel Rech13, Luis Fernando Dip14 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Educação Profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: preceptoria; profissionalismo; educação médica. 
 
Resumo 
 
A formação de profissionais de saúde para exercer a preceptoria torna-se extremamente 
necessária para um melhor relacionamento e aprendizagem para ambas as partes, ou 
seja, o preceptor e o acadêmico. Deste modo, é possível colaborar com as atividades de 
educação permanente em saúde das Instituições de Saúde conveniadas e do Curso de 
Medicina da Unioeste – campus de Francisco Beltrão. Assim, buscamos reportar as ações 
do projeto “Capacitação para Preceptoria Multiprofissional na Saúde da Unioeste, campus 
Francisco Beltrão”. A metodologia empregada nesse projeto de extensão é ativa, visando 
a apropriação e ressignificação do papel do preceptor, alinhados com o Manual de 
Preceptoria do CRM-PR.   
  
Apresentação 
 
Com a inserção dos acadêmicos nos estágios supervisionados do internato do quinto e 
sexto ano do Curso de Medicina da Unioeste campus de Francisco Beltrão em 2017 e 

 
1 Mestrado, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: roberto.yamada@unioeste.br  
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4 Doutora, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: ana.vieira2@unioeste.br  
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7 Doutora, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: lirane.ferreto@unioeste.br 
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2018, identificou-se a necessidade de uma maior interação entre Ensino, Serviço e 
Comunidade. A capacitação do preceptor e o vínculo institucional constituíram as 
principais demandas por estes profissionais, que a partir do momento que recebiam os 
educandos nos estágios obrigatórios, transformaram-se de profissionais assistenciais 
para preceptores.  
Com a interação e integração do Ensino, Serviço e Comunidade, diante das novas 
exigências em relação à metodologia de ensino e aprendizagem para as áreas da saúde, 
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em 
Medicina (BRASIL, 2014), faz-se necessário a realização de um curso de capacitação em 
preceptoria para que os profissionais possam lidar com estas novas demandas. Com 
efeito, a maioria dos profissionais graduou-se pelo método tradicional, com formação 
voltada somente para a competência assistencial, possuindo pouco ou nenhum preparo 
para a gestão e educação permanente em saúde (EPS).  
A definição de preceptor inclui o profissional de saúde com função de supervisão docente-
assistencial, por área específica de atuação ou de especialidade profissional. A 
preceptoria é dirigida aos profissionais de saúde com curso de graduação e mínimo de 
três anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou especialidade, ou com titulação 
acadêmica de especialização ou residência, que exerçam atividade de organização do 
processo de aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais ou 
estudantes em aperfeiçoamento, especialização, estágio ou vivência de graduação ou de 
extensão (BRASIL, 2013). 
Portanto, a formação de profissionais de saúde para exercer a preceptoria torna-se 
extremamente necessária para um melhor relacionamento e aprendizagem para ambas 
as partes, a saber: o preceptor e o acadêmico. Assim, torna-se possível a colaboração 
com as atividades de EPS das Instituições de Saúde conveniadas e do Curso de Medicina 
da Unioeste, campus de Francisco Beltrão. Compreende-se por Educação Permanente 
em Saúde uma intensa vertente educacional com potencialidades ligadas a mecanismos 
e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo de trabalho, autogestão, 
mudança institucional e transformação das práticas em serviço, por meio da proposta do 
aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos 
constituírem-se como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional. E, como 
instrumento viabilizador de análise crítica e de constituição de conhecimentos sobre a 
realidade local, a EPS precisa ser pensada e adaptada as situações de saúde em cada 
nível local do sistema de saúde (BRASIL, 2018). 
A metodologia aqui adotada é a ativa, na qual os participantes são a parte chave do 
processo de apropriação e ressignificação do papel do preceptor. As linhas gerais são 
alinhadas com o Manual de Preceptoria do Conselho Regional de Medicina do Paraná 
(CRM-PR, 2011), visando contribuir com a interdisciplinaridade, intersetorialidade, 
interprofissionalidade e interinstitucionalidade nos temas de saúde pública, promovendo a 
integração do ensino e serviço. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A Metodologia da Problematização (M.P.) com o Arco de Maguerez foi utilizada, 
constituída de cinco etapas: observação da realidade e definição do problema, pontos-
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chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade, de seus participantes 
(BERBEL, 1995), visando a construção de um projeto de intervenção em seu local de 
trabalho com seus respectivos internos durante o curso de capacitação. A orientação e 
tutoria ocorre pelos docentes da Unioeste, campus de Francisco Beltrão. A população 
estimada foi de 20 preceptores dos Estabelecimentos de Saúde conveniados, com 
encontros presenciais e bimestrais.  
 
Resultados 
 
Embora o projeto de extensão tenha sido oferecido no segundo semestre de 2018 e 2019, 
não houve inscritos. Assim, foi realizado um novo curso em 2020, com novo modelo: 
encontros presenciais, bimestrais, na sexta-feira, no horário das 13:00 às 17:00 h, no 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), no bairro Água Branca. Foi realizado um encontro 
presencial no dia 14 de fevereiro de 2020, com apresentação do desenvolvimento inicial 
de oito projetos de intervenção nas Unidades Básicas de Saúde do Município de 
Francisco Beltrão, onde ocorria o internato da disciplina de Atenção Básica, Saúde 
Coletiva e Saúde Mental.  
Porém, em março foram suspensas as atividades presenciais da Unioeste, inclusive do 
internato. Consequentemente, o curso foi suspenso até o retorno do internato no mês de 
julho. Foi agendado, junto d a Secretaria Municipal de Saúde. o retorno deste curso de 
capacitação em preceptoria, de modo remoto, na plataforma Teams, com manutenção do 
cronograma inicial. Porém, a semana deste encontro remoto coincidiu com o aumento dos 
casos de Covid-19, estando as Unidades de Saúde focadas somente na atividade 
assistencial. Portanto, até o momento e devido a pandemia do Covid-19, houve tempo 
apenas da apresentação do curso de capacitação em preceptoria da Unioeste. 
 
 

 
 
Imagem 1 – Primeiro encontro do Curso de Capacitação em Preceptoria da Unioeste – 
campus Francisco Beltrão no CCS, dia 14 de fevereiro de 2020. 
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Considerações Finais 
 
Acreditamos ter encontrado o modelo de curso de capacitação para nossos preceptores 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Porém, deve-se aguardar este período 
de novo surto na pandemia para continuar o cronograma de atividades planejado 
inicialmente.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: roberto.yamada@unioeste.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
55608/2018 
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FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O PRIMEIRO EMPREGO 

 

 
Jairo Leonardi de Aguiar1, Marcelo Lopes de Moraes2 (Coordenadores da Ação de 

Extensão) 
Participantes: André Luiz Vicente3, Valentina Coelho de Souza Ferreira4 

 

 
Área Temática: Trabalho 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: juventude, capacitação; desemprego. 
 

 
Resumo 
 
 

O desemprego juvenil é um tema recorrente na sociedade brasileira, com altos 
índices de desemprego entre a população de 18 a 24 anos no país. Diversas 
estratégias, tanto do setor público e privado quanto do terceiro setor são 
desenvolvidas para o enfrentamento do desemprego juvenil. Dentre elas, as 
universidades assumem importante papel mitigador dos problemas sociais do país. 
Nesse aspecto, o Projeto “Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego” de 
Francisco Beltrão/PR atua desde 2010 capacitando alunos do ensino médio de 
escolas públicas para o primeiro emprego, tendo concluído 17 turmas e certificado 
434 estudantes. O Projeto é realizado no âmbito do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA), na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus 
Francisco Beltrão, PR. Os dados de análises e discussões foram obtidos por meio 
de entrevistas não estruturadas, feitas por telefone, com estudantes que já 
participaram do projeto. Como resultados, observou-se a influência do projeto na 
conquista do primeiro emprego, realização pessoal, aperfeiçoamento e importância 
da experiência com a extensão em uma universidade pública. 
 

                                            
1 Professor Mestre do Curso de Administração. Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
jairoleonardideaguiar@gmail.com 
2 Professor Doutor do Curso de Ciências Econômicas. Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
marcelopesmoraes@gmail.com 
3Graduando do Curso de Direito. Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. E-mail: andre.luiz.vicente@hotmail.com 
4Graduanda do Curso de Serviço Social. Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. valentinacsf@hotmail.com 
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Apresentação 
 

O desemprego juvenil é um problema social recorrente na sociedade 

brasileira, agravando-se ainda mais em momentos de crise econômica. No terceiro 

trimestre do ano de 2020, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a taxa de desemprego entre a população de 18 a 24 anos ficou em 31,4%, 

quase o mesmo percentual verificado no mesmo período em 2019, em que a taxa 

era de 31,9%. De acordo com o PNAD, a desocupação juvenil é ainda mais alta na 

população de faixa etária entre 14 e 17 anos, chegando a 44,2% no terceiro trimestre 

de 2020. Importante ressaltar que estes dados somam mais que o dobro da média 

do país, que chegou em 14,6% em 2020, ou seja, 14,1 milhões de brasileiros 

desocupados. Esta taxa é recorde no Brasil, com tendência a continuar aumentando, 

devido à crise social e econômica que o país já vinha enfrentando e agora, em razão 

da pandemia mundial de Covid-19 (IBGE, 2021). 

Diversas estratégias, oriundas do setor público, privado e terceiro setor, vem 

sendo desenvolvidas no país para o enfrentamento do desemprego juvenil. Dentre 

elas, Mendonça e Silva (2002) destacam a função da universidade como formuladora 

de políticas e ações participativas e emancipadoras, que contribuam na solução dos 

problemas sociais do país. É nesse contexto, portanto, que o Projeto continuado 

“Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego” foi idealizado e é executado desde 

2010. O principal objetivo é o de incrementar a formação e a capacitação de jovens 

de escolas públicas para o primeiro emprego. O Projeto é realizado no âmbito do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), na Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, campus Francisco Beltrão, PR.  

As turmas são formadas por estudantes secundaristas oriundos das escolas 

públicas da cidade, com idades entre 16 e 20 anos. Cada turma participa de 

aproximadamente 12 oficinas, no período vespertino, com duração de 

aproximadamente quatro meses, ao longo do ano letivo. A opção da metodologia de 
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oficinas facilita a abordagem das temáticas e resulta em participação ativa e inclusiva 

dos estudantes nas diversas atividades propostas.  

A capacitação aborda conteúdos técnicos e administrativos voltados ao 

mercado de trabalho formal, além de conteúdos voltados ao desenvolvimento de 

habilidades comportamentais, da ética    e da formação da cidadania. Como exemplo, 

a turma de 2019 teve as seguintes temáticas em seu programa: (1) Processos 

administrativos; (2) Empreendedorismo e mercado de trabalho; (3) 

Ecosocioeconomia; (4) Negociação e conflito; (5) Informática instrumental; (6) 

Qualidade em produtos e serviços; (7) Oratória e comunicação escrita; (8) Noções 

de custos e preços; (9) Mídias e dignidade humana; (10) Jovens, violência e drogas 

no contexto urbano; (11) Elaboração do currículo e entrevista de seleção; (12) 

orientação vocacional. 

As oficinas são planejadas, portanto, a partir de temáticas pré-estabelecidas, 

e realizadas por colaboradores voluntários, internos (professores, alunos, servidores 

da universidade) e externos, e conta com o apoio das organizações parceiras do 

Projeto: Prefeitura Municipal/Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agência 

do Trabalhador de Francisco Beltrão. Até o ano de 2019, foram realizadas 17 turmas, 

com 933 participantes e 434 estudantes certificados (46% do total), com um mínimo 

de 70% de frequência. 

Em função de sua atipicidade, com as aulas suspensas em função da 

pandemia de Covid-19, não foram abertas novas turmas em 2020, pois as atividades 

realizadas com a metodologia de oficinas são presenciais com intensa interação 

pessoal entre os participantes.  

 
Procedimentos Adotados 
 

Para fins de resultados e discussão do presente resumo, os procedimentos 

metodológicos adotados são de cunho qualitativo, com característica exploratório-

descritiva (CRESWELL, 2007). Tal metodologia possibilitou descrever a concepção, 

organização e execução da ação extensionista, além de analisar os seus resultados, 

a partir da percepção dos estudantes que foram atendidos pelo projeto. Para isso, 
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foram realizadas 16 entrevistas semiestruturadas, por telefone, durante o mês de 

dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Diante do objetivo, procurou-se estabelecer 

contato com estudantes de todas as turmas, a partir das informações mantidas no 

arquivo do Projeto. Em grande parte das tentativas de contato, os estudantes não 

foram localizados ou não atenderam as ligações telefônicas e/ou contato por correio 

eletrônico, ou não se dispuseram a responder o questionário.   

 
Resultados 
 

A partir das entrevistas, buscou-se compreender melhor a influência do 

Projeto no cotidiano dos estudantes entrevistados. O foco não foi apenas no reflexo 

das atividades do projeto na busca pelo primeiro emprego, mas também no que 

tange a aspectos da vida pessoal como um todo, além do incentivo à busca por 

qualificação por meio da continuidade dos estudos e a realização pessoal.  

Ao serem questionados sobre a influência do Projeto na conquista do primeiro 

emprego, as respostas foram variadas. Entre os pontos elencados por aqueles que 

consideraram que o Projeto auxiliou de forma positiva (10 entrevistados), destacam-

se a importância de ter no currículo o curso de extensão feito na Unioeste, bem como 

o conhecimento de construção e organização desse documento, além da 

aprendizagem acerca do comportamento na entrevista de seleção e na comunicação 

pessoal. Os demais entrevistados, que consideraram como de pouca influência do 

Projeto, (06 entrevistados), ressaltaram que à época eram muito jovens e imaturos, 

que demoraram a conseguir o primeiro emprego, ou que conseguiram devido a 

outros fatores, que não o Projeto, mas que, após começarem a trabalhar, a 

experiência de ter participado do Projeto e os conhecimentos e informações ali 

adquiridos nas atividades foram um diferencial importante na sua atividade laboral. 

No que se trata ao crescimento e realização pessoal, todos consideraram 

positiva a participação no Projeto. Dentre as mudanças trazidas, o que prevaleceu 

foi o melhoramento da oratória, o relacionamento com terceiros e o comportamento 

e as atitudes pessoais. A partir desses pontos, alguns entrevistados relataram que 

se sentiram mais encorajados, confiantes e motivados a procurar o primeiro emprego 
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e fizeram novos contatos e amizades, sendo uma experiência diferente da que viviam 

nos colégios e que ajudou a compreenderem melhor também a área que pretendiam 

atuar. 

A respeito da influência da participação na vida profissional, todos elencaram 

pontos positivos, tais como a melhor compreensão do mercado de trabalho como um 

todo, o entendimento, ainda que inicial, do funcionamento das empresas, além de 

melhorias na organização pessoal, ao focar e organizar melhor as atividades 

pessoais, na escola e no trabalho. 

Embora o Projeto aborde como temática central o ingresso no mercado de 

trabalho, este não deixa de lado o incentivo ao aperfeiçoamento e contínuo por meio 

dos estudos. Sobre a influência do Projeto na vida acadêmica dos participantes, 

apenas 03 relataram não terem se sentido motivados a dar sequência nos estudos 

após a conclusão do ensino médio. Todos os demais entrevistados (13), relataram 

que se sentiram motivados e efetivamente começaram um curso superior após o 

ensino médio, em diversas áreas do conhecimento, tais como: como ciências 

agrárias, da saúde, humanas, exatas e sociais aplicadas. Destes, vários relataram a 

importância do Projeto ser realizado no espaço da universidade, pois, estarem 

inseridos no ambiente universitário os motiva e faz com que desejem estar ali 

futuramente como estudantes universitários. Cabe destacar que entre os 

entrevistados, 13 alunos começaram um curso superior e destes, 11 estudantes 

iniciaram um curso superior oferecido em universidades públicas da região.  

Por fim, cabe destacar que além desses dados coletados nas entrevistas com 

os estudantes, foram coletados dados referentes à idade, colégio de procedência e 

contato pessoal, visando a formação de um arquivo para futuras pesquisas com a 

participação daqueles que já passaram ou ainda irão passar pelo Projeto e queiram 

compartilhar suas experiências pessoais e profissionais. 

 
Considerações Finais 
 

Pode-se afirmar que o Projeto contribuiu para despertar o interesse do jovem 

estudante pelo trabalho laboral, pela continuidade dos estudos, agora em ambiente 
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universitário e também na melhoria das habilidades interpessoais e técnicas, passos 

importantes no ingresso no mercado de trabalho. 

 Por sua vez a realização do Projeto reforçou o papel da extensão universitária 

ao provocar novas iniciativas de ações de extensão na própria universidade. 

Atualmente existem três Projetos com foco na capacitação juvenil para o trabalho, 

sendo dois no campus Francisco Beltrão e outro no campus Toledo. Já por iniciativa 

do poder público municipal, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), foi implantado em 2020 o Programa Primeiro Emprego em 

Francisco Beltrão, com foco em orientações voltadas ao mercado de trabalho. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Endereço: Francisco Beltrão - Paraná. Rua Maringá, 1200, Bairro Vila Nova, 

Coordenação de Administração, bloco 5. 

Telefone: (46): 3520.4848  

Facebook: @primeiroemprego2019  

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número 30025/2010 
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 “MORFOLOGIA BÁSICA DA LÍNGUA PORTUGUESA”: EM FOCO, O PERFIL DO 

CURSISTA 
 

Alcione Tereza Corbari1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Júlia Medeiros de Oliveira Braga2 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: língua portuguesa; morfologia; EAD. 
 
Resumo 
 
O projeto de extensão Morfologia básica da língua portuguesa: estrutura e formação da 
palavra, desenvolvido na Unioeste/campus de Cascavel, teve início em 2018. Em 2020, 
foi ofertada a terceira edição do curso, reforçando o potencial dessa atividade 
extensionista como ferramenta de difusão do conhecimento relativo à estrutura da língua 
portuguesa. Neste resumo, enfoca-se o perfil do cursista, cujo conhecimento constitui-se 
um importante guiar para as próximas edições.   
 
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.  
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.  

                                            
1
 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: alcione_corbari@hotmail.com.  

2
 Graduada em Direito, Especialista em Ciências Políticas Estratégia e Planejamento, Graduanda em 

Letras-Libras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: julia_medeiros_@hotmail.com. 
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Na abordagem proposta, além de se considerar a perspectiva trazida pela gramática 
tradicional, busca-se 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, propôs-se 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). Em 2018, o curso 
finalizou com uma prova presencial. A partir de 2019, o curso se dá integralmente na 
modalidade a distância, o que possibilita o acesso ao curso a interessados de todo o 
território nacional.  
A possibilidade de difusão de conhecimento da estrutura da língua se amplia com o uso 
de recursos tecnológicos, por meio do ensino a distância. Mesmo que pareça um conceito 
moderno, a educação a distância já vem sendo utilizada há muitos anos. De acordo com 
Pimentel (2006), o conceito de educação a distância abarca um imenso território de 
informações onde suas características têm mais a ver com circunstâncias históricas, 
políticas e sociais do que com a própria modalidade de ensino.   
No Brasil, o Decreto nº 9.394 da Presidência da República, que regulamentava o artigo 80 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), define que essa modalidade de 
ensino se configura como “uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com 
a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 
pelos diversos meios de comunicação” (BRASIL, 1998, n. p.). 
 Sanches (2005, p. 110), em relação ao ensino a distância, desta que se trata de uma 
forma que ensino que possibilita “a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos 
didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 
informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação”. 
Duart e Sangrá (2000) argumentam que os recursos multimídia permitem a integração 
dos diversos atores do processo educativo, considerando as diferentes realidades dos 
alunos. De acordo com Guarezi e Matos (2012, p. 20-24), a educação a distância 
apresenta algumas particularidades, como: autonomia, comunicação e processo 
tecnológico. Em relação ao aspecto da autonomia, o estudante pode definir o melhor 
horário e local para estudar, podendo adequar seu estudo a sua rotina diária e, também, 
conforme seu ritmo e estilo de aprendizado, por meio de materiais didáticos que facilitem 
a absorção dos conhecimentos e promovam a autoaprendizagem. Em relação ao aspecto 
da comunicação, esta é sempre medida por um professor/tutor e pode acontecer de forma 
síncrona, quando estudantes e professor estão conectados ao mesmo tempo, por meio de 
chats, webconferências, audioconferências e até por meio de telefone, ou assíncrona, 
quando estudantes e professores não estão conectados ao mesmo tempo, podendo ser 
por meio de fórum, mensagem eletrônica, materiais impressos, vídeos gravados etc. No 
caso do curso aqui apresentado, as atividades são assíncronas, o que permite atender 
um número maior de estudantes de diversas regiões. 
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Procedimentos Adotados 
 
No primeiro ano do projeto, foram elaboradas, gravadas 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. Dessa 
organização resultou a primeira edição do curso, em 2018, dada na plataforma Moodle. 
Nessa edição, as videoaulas foram apresentadas durante o ano, à medida que eram 
produzidas. 
No segundo ano do projeto, 2019, com as aulas já gravadas e algumas atividades já 
elaboradas, a equipe teve condições de propor novas atividades, melhorando o nível do 
curso, na medida em que foram feitas adequações em relação 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. Nessa 
edição, todas as videoaulas e as atividades obrigatórias (fóruns de discussão, tarefas, 
glossários, questionários etc.) foram apresentadas desde a abertura do curso. Cada aluno 
pôde realizar as atividades a seu tempo, entre junho e outubro.  
No ano de 2020, foi ofertada a terceira edição do curso. Os alunos inscreveram-se entre 
19 de maio e 05 de junho/2020, e tiveram acesso ao curso no Moodle a partir de 06 de 
junho/2020. O curso compreendeu o período de 06 de junho a 31 de agosto. Dentro 
desse período, cada aluno pôde assistir às aulas, fazer as atividades e propor interação a 
seu tempo. Na última semana do curso, ficou disponível a prova final, também no Moodle. 
As inscrições ocorreram pelo Sistema de Gerenciamento de evento da Unioeste. Ao total, 
somaram-se 78 inscrições. Foram certificados os participantes que cumpriram os 
seguintes requisitos: alcançar 70% de aproveitamento e fazer pelo menos 75% das 
atividades, o que equivale à presença no curso.  
Da parte da equipe proponente, em 2020, foram desenvolvidas atividades de 
planejamento das ações do curso, planejamento e elaboração de novos exercícios a 
serem disponibilizados no Moodle, revisão e correção de atividades feitas no ano anterior. 
Também foram propostas interações em atividades/comentário na página do Youtube em 
que foram publicadas as aulas e interações com os alunos do curso no ambiente Moodle 
e em resposta às atividades postadas.  
Em relação aos inscritos de 2020, fez-se um estudo mais aprofundado de seu perfil, o que 
contribui para pensar as próximas edições a serem oferecidas. Na próxima seção, passa-
se à apresentação dos resultados da análise do perfil. 
 
Resultados 
 
No início do curso, os inscritos responderam a um questionário, no Google Docs, 
apresentando informações que servem para a análise de seu perfil. O questionário foi 
respondido por 78 pessoas. Os resultados principais estão elencados abaixo, a partir dos 
aspectos analisados: 
- Gênero: 83,3% responderam ‘feminino’ para esta questão; 15,4%, ‘masculino’; 1,3%, 
‘homem cisgênero’. 
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- Idade: é bastante diversificada, variando de 18 a 51 anos, sendo predominantes o 
número de cursistas com idade até 36 anos. 
- Local de moradia: 76,9% são provenientes do estado do Paraná; 6,4%, de São Paulo; 
3,8%, de Minas Gerais; 3,8%, de Mato Grosso; 2,6%, do Mato Grosso do Sul; 2,6%, do 
Maranhão; 1,3%, do Ceará; 1,3%, do Amazonas; 1,3%, do Rio de Janeiro. Observa-se 
que o município que mais concentra cursista é Cascavel, com 19 inscritos (23,9%). 
- Formação: 32,1% estão fazendo graduação em Letras; 29,5% fizeram ou estão fazendo 
um Pós-Graduação Stricto Sensu; 20,5% fizeram ou estão fazendo Pós-Graduação Lato 
Sensu; 5,2% são graduados ou graduandos em outras áreas;  os outros 12,7% deram 
respostas variadas (como ‘Sou formada em Letras e Secretariado Executivo Trilíngue’, 
por exemplo). 
- Tipo de instituição de ensino em que se formaram ou em que estão estudando: 60% 
estudam/estudaram em universidade pública; 29,3% estudam/estudaram em instituição 
particular; 5,3% estudam/estudaram tanto na universidade pública quanto na universidade 
privada; 5,4% deram respostas variadas a essa questão (como ‘Não se aplica a meu 
caso’ e ‘Estudei nos Estados Unidos’). 
- Modalidade (referente ao curso de Graduação): 70,5% fazem/fizeram o curso na 
modalidade presencial; 24,4% fazem/fizeram a distância; 5,1% disseram que 
fazem/fizeram em ambas. 
- Tempo de formação (pergunta direcionada aos formados): 47,3% formaram-se a menos 
de 5 anos; 34,5%, entre 5 e 10 anos; 18,2%, entre 10 e 20 anos. 
- Profissão: 29,4% são docentes de Língua Portuguesa; 23% são docentes de outras 
disciplinas; 17,8% têm profissão não relacionada à escola; 9% só estuda; 5,2% são 
docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 2,6% são docentes de Português e 
Espanhol; 1 cursista (1,3%) é docente de Educação Infantil; 1 cursista (1,3%) é autônoma; 
1 cursista (1,3%) é corretora de redação; 1 cursista (1,3%) é bolsista Capes; 1 cursista 
(1,3%) é monitora social; 1 cursista (1,3%) é docente efetiva, mas exerce a função de 
coordenadora pedagógica de alfabetização da Língua Portuguesa; 1 cursista (1,3%) é 
instrutora de uma oficina de Língua Portuguesa para crianças da rede municipal, 1 
cursista (1,3%) é docente de Inglês em uma escola de idiomas; 1 cursista (1,3%) trabalha 
na equipe técnica da escola; 1 cursista (1,3%) disse não trabalhar. 
- Nível de ensino em que trabalha (pergunta direcionadas a professores de Língua 
Portuguesa): 28% trabalham no nível Ensino Fundamental (5º e 6º ano), 25,6% Ensino 
Médio, 23,3% Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), 4,7% Ensino Infantil; 8 pessoas 
(18,4%) deram outras respostas, como  ‘curso preparatório para concursos’, ‘Libras’, 
‘monitoria’ etc. 
- Tipo de escola em que trabalham (pergunta direcionada aos professores): 39% 
trabalham em escola estadual; 28,8%, em escola municipal; 16,9%, na rede privada; 
10,2% não trabalha em escola; 1 inscrito (1,7%) trabalha em curso de inglês; 1 inscrito 
(1,7%), em instituição federal; 1 inscrito (1,7%), em universidade pública. 
- Nível de conhecimento da Morfologia da língua portuguesa (antes de fazer o curso): 
46,7% consideram ter um conhecimento mediano;  31,2%, bom; 14,3%, muito bom; 7,8%, 
ruim. 
- Avaliação da grade curricular quanto ao espaço dado a conteúdos de Morfologia (pergunta 

direcionada aos graduados e graduandos em Letras): 27,4% consideram insuficiente; 20,5%, 
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bom; 19,2%, ótimo; 12,3%, razoável; 2,7%, muito insuficiente; 17,8% disseram 
desconhecer. 
- Quanto à motivação para fazer o curso: 50% buscam qualificação  profissional; 29,9%, 
conhecimento próprio; 7,7%, horas complementares para a Graduação; 6,4%, 
aproveitamento do tempo durante o período de isolamento (COVID-19); 3,8%, pontuação 
para progressão funcional; 2,2% deram respostas variadas. 
- Experiência com cursos em EAD: 79,5% responderam que já tiveram experiência com 
cursos em EAD; 20,5% disseram que não tiveram experiencias anteriores nessa 
modalidade. 
 
Considerações Finais 
 
A partir do perfil do cursista, pode ser observado que tanto graduandos quanto graduados 
têm interesse no assunto, considerando-o de extrema importância. Nota-se, também, que, 
mesmo que o curso seja majoritariamente procurado por quem é da área das Letras, 
ainda assim é um grupo bastante diversificado abrangendo desde acadêmicos até 
doutores. Além disso, os dados mostram que o curso está conseguindo o seu intento, que 
é alcançar todo o território nacional e suprir as demandas por conhecimento de estrutura 
da língua, no nível morfológico. De certa forma, trata-se de uma iniciativa que contribui 
para suprir as lacunas dos cursos de Letras, conforme se tem observado pelos relatos de 
alunos e professores da área e conforme apontam os dados desta pesquisa. 
Nesse sentido, pode-se dizer que o projeto tem alcançado seu objetivo de contribuir para 
a formação inicial e continuada de professores de língua portuguesa, além de ser uma 
possibilidade de crescimento para a equipe organizadora, 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 
formas de interação a distância.   
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 ainda observar que o curso que foi avaliado por 30 cursistas em sua edição de 2020 
e teve um parecer bastante positivo. Alguns pontos destacados foram a didática e 
metodologia da coordenadora do curso e seus colaboradores e a dinâmica e 
entendimento dos professores acerca da matéria, citando que as aulas são objetivas, o 
que não as tornam cansativas.  
Quanto aos pontos negativos, uma cursista, que é de outra área (Pedagogia), disse que 
teve certa dificuldade em assimilar o conteúdo, tendo em vista que não é uma matéria que 
ela domine. Outra cursista assinalou que para ela não se trata de um curso básico, haja 
vista a necessidade de um conhecimento prévio acerca da Morfologia da Língua 
Portuguesa.  
O feedback, tanto positivo quanto negativo, serve de instrumento de avaliação do curso e 
de guia para seu aprimoramento para as próximas edições.  
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Mídia Social Facebook: https://www.facebook.com/linguaportuguesaquelindeza 
Canal no YouTube: https://youtu.be/J5meJqE_iNM 
E-mail: professoraalcionecorbari@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53678/2018 
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O SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO 
 
 

Rosana Mirales1 - Coordenadora do Projeto de Extensão 
Participantes: Daniela Elis Dondossola2 

Edinéia Aparecida Machado Dutra3 

Jéssica Fernanda Wessler Ferreira4  

Thiane C. Bavaresco5 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação Profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: assistência estudantil; assistente social; educação superior. 
 
Resumo 
O projeto mapeou assistentes sociais atuantes na assistência estudantil nas Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), que tem campus no oeste e sudoeste do PR. Foi 
verificado o crescimento dos assistentes sociais no processo de expansão das 
universidades públicas, o qual se depara com a ausência das condições de 
sustentabilidade. Ocorreu o fortalecimento do conhecimento sobre a dinâmica da 
assistência estudantil, possibilitada pelos contratos de trabalho via concursos públicos. 
 
Apresentação 
 
No ano de 2018, foram realizadas reuniões na Unioeste de Toledo, que possibilitaram a 

socialização de pesquisas e práticas profissionais entre assistentes sociais que atuam na 

assistência estudantil em universidades. A partir disso formulou-se o Projeto de Extensão 

“O Serviço Social na Educação” (UNIOESTE, 2018), com objetivo de “Mapear os 

assistentes sociais inseridos na Política de Educação Superior na região oeste e sudoeste 

do Paraná, apresentando alguns elementos das condições de trabalho e do exercício 

profissional”. O projeto de extensão se realizou no ano de 2019.  

Participaram do projeto estudantes de Programas de Pós-Graduação da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, que atuam com assistência estudantil na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná de Pato Branco, no Instituto Federal de Cascavel e na 

 
1 Assistente social, mestre e doutora com pós-doutorado, docente nos Cursos de graduação e mestrado em 
Serviço Social/CCSA/Toledo. E-mail: mirales@hotmail.com.  
2 Assistente social na Universidade da Integração Latino Americana (UNILA), mestranda no PPG Serviço 
Social/Unioeste (PPGSS), daniela.dondossola@gmail.com 
3 Assistente social na UNILA, mestranda no PPGSS/Unioeste, edineia.dutra@unila.edu.br 
4 Assistente social no Instituto Federal de Cascavel, mestranda no PPGE/Unioeste, 
jessica.ferreira@ifpr.edu.br 
5 Assistente social na Universidade Tecnológica Federal do PR/Pato Branco, mestranda no 
PPGSS/Unioeste, thianebavaresco@hotmail.com 
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Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) de Foz do Iguaçu; no 

Instituto Federal do PR (IFPR); na Universidade Tecnológica Federal do PR (UTFPR). 

Não houve adesão de assistentes sociais da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

Ao total, estas universidades possuem trinta e nove campi no Paraná e quatorze deles 

estão nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado: sete do IFPR, um da UNILA e seis da 

UTFPR. Para os levantamentos foi formulado um instrumental que norteou a coleta de 

informações que foram realizadas nas páginas virtuais de cada uma das IES. Cada uma 

das participantes realizou os levantamentos na IES que trabalha.  

Os resultados demonstraram como o Serviço Social se organiza nessas IFES e 

possibilitaram a reflexão sobre o exercício profissional de assistentes sociais, que cresceu 

no processo de expansão das universidades públicas, submetido ao sucateamento 

dessas instituições, com a ausência das condições de sustentabilidade.  

A análise demonstra o fortalecimento do conhecimento da dinâmica da assistência 

estudantil, possibilitada pela condição contratual desses trabalhadores, que ingressaram 

via concursos públicos. As três IES – IFPR, UNILA e UTFPR – foram sujeitas ao processo 

de expansão que a Política Nacional de Ensino Superior possibilitou nas recentes 

décadas, sendo que a UNILA, em particular, foi criada como decorrência desse 

contraditório processo, ou seja, a expansão se fez em meio as possibilidades neoliberais 

adotadas pelo Estado e seus governantes.  

 
Procedimentos Adotados 
Após a realização de encontros realizados entre assistentes sociais da Assistência 
Estudantil no ano de 2018, foi formatado o projeto de extensão, que contou com a 
inserção de quatro assistentes sociais mestrandas no PPGSS/Unioeste e que atuam 
profissionalmente nas IFES no oeste e sudoeste do PR: duas da Unila, uma do IF 
Cascavel e uma da UTFPR Pato Branco.  
Foi formulado um roteiro de levantamentos para o mapeamento de assistentes sociais 
que atuam na Assistência Estudantil nessas universidades. Tais levantamentos foram 
todos realizados com acesso a dados disponíveis on line, portanto, com dados 
disponíveis publicamente. Foram sistematizados os dados levantados e apresentado o 
Relatório Final do projeto. Disso resultou a formulação de um texto que foi cadastrado em 
uma revista, para análise.  
Os resultados beneficiaram os setores internos às universidades voltados à assistência 
estudantil, os profissionais que compõem as equipes que atuam nesses setores, em 
especial assistentes sociais e indiretamente, aos estudantes e familiares que acessam 
aos serviços nas IFES.  
 
Resultados 
Dos levantamentos realizados (BRASIL, 2019), ao total, estas universidades possuem 
trinta e nove campi pelo Estado do Paraná e quatorze deles estão nas regiões Oeste e 
Sudoeste do Estado: sete da IFPR, um da UNILA e seis da UTFPR.  
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IFES no PR 
participantes 
do projeto 

Campus por IFES 
no PR 

Campus por IFES 
no Oeste e 
Sudoeste do PR  

Número de 
Assistentes 
Sociais 

Número de 
Assistentes Sociais 
na Assistência 
Estudantil  

IFPR 25 7 26 23 

UNILA 1 1 8+1 2+1 

UTFPR 13 6 28 24 

Total  39 14 62  

Levantamento e sistematização realizados pela equipe do projeto de extensão, 2019.  
Observação: Abaixo a descrição de assistentes sociais que atuam na assistência estudantil, por IFES e por Campus.  

 
Os vinte e cinco campi do IFPR estão nas cidades: Assis Chateaubriand, Astorga 
(campus Avançado), Barracão (campus Avançado), Campo Largo, Capanema, Cascavel, 
Colombo, Coronel Vivida (campus Avançado), Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê (campus 
Avançado), Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, 
Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Quedas do Iguaçu (campus Avançado), Telêmaco Borba, 
Umuarama, União da Vitória. Entre estes, três campi estão localizados na Região Oeste: 
Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu e quatro na Região Sudoeste: Barracão, 
Capanema, Coronel Vivida, Palmas (IFPR, 2019b).  
O campus da UNILA está localizado na cidade de Foz do Iguaçu.  
A UTFPR possui treze campi no Paraná. Na região oeste, os campi estão em Toledo, 
Medianeira e Santa Helena; na região sudoeste em Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e 
Pato Branco; ao norte em Campo Mourão, Apucarana, Londrina e Cornélio Procópio; e na 
região central em Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba. 
Quanto ao número de Assistentes Sociais, no IFPR são vinte e seis assistentes sociais e 
vinte e três deles estão na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis (SEPAE). O 
número de assistentes sociais por campus é: uma em Assis Chateaubriand; uma em 
Astorga; uma em Campo Largo; uma em Capanema; uma em Cascavel; uma em Coronel 
Vivida; uma em Foz do Iguaçu; uma em Irati; uma em Ivaiporã; uma em Jacarezinho; uma 
em Jaguariaíva; uma em Londrina; três em Palmas; duas em Paranaguá; uma em 
Paranavaí; uma em Telêmaco Borba; uma em Umuarama; uma em União da Vitória e 
cinco em Curitiba (duas na Diretoria de Assuntos Estudantis – DAES da Reitoria; e três 
que não estão vinculadas as atribuições da assistência estudantil: uma na Coordenadoria 
de Extensão e duas na Reitoria).  
Na Região Oeste, são três Assistentes Sociais, uma por campus: Assis Chateaubriand, 
Cascavel, Foz do Iguaçu; e na Região Sudoeste, há uma em Capanema, uma em Coronel 
Vivida, três em Palmas e não há nenhuma em Barracão. 
Na UNILA, são oito assistentes sociais que se vinculam à assistência estudantil: duas em 
exercício, um cedido para a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu para ocupar cargo de 
Secretário Municipal; quatro afastados para qualificação – três no mestrado e uma no 
doutorado –; e uma em Colaboração Técnica na UFPR-Palotina.  
Ainda, a Pró–Reitoria de Graduação possui, em seu quadro de servidores, um Assistente 
Social que não atua com assistência estudantil. Quando foi feito tal levantamento, em 
2019, as duas assistentes sociais em exercício atuavam na Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis da UNILA, acumulavam a ocupação de cargos de chefia da Seção de Serviço 
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Social, do Departamento de Apoio ao Estudante; e ainda substituíam ao cargo de Pró-
Reitora de Assuntos Estudantis. 
Na UTFPR, são vinte e oito assistentes sociais: três assistentes sociais ligadas à Gestão 
de Pessoas e um no campus Pato Branco atua na Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos. Vinte e quatro realizam suas atividades relacionadas às atividades de 
assistência Estudantil: um no órgão gestor da assistência estudantil na Reitoria em 
Curitiba; as demais 23 atuam no Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e 
Assistência Estudantil: dois em Apucarana; dois em Campo Mourão; dois em Cornélio 
Procópio; três em Curitiba (um lotado na UTFPR e em exercício no Instituto Federal 
Catarinense); dois em Dois Vizinhos; um em Francisco Beltrão; um em Guarapuava; dois 
em Londrina; um em Medianeira; dois em Pato Branco; dois em Ponta Grossa; um em 
Santa Helena; dois em Toledo.  
 
Considerações Finais 
Os levantamentos de alguma forma apontam aspectos sobre a importância das IFES no 

desenvolvimento regional. A presença de assistentes sociais nos quadros institucionais 

dessas IFES se expandiu mediante a adoção do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) (BRASIL, 2010), que garante editais de concurso público com vagas 

para esses profissionais. As universidades têm quadros de carreiras de alguma forma 

estáveis, com mecanismos que asseguram as condições salariais e trabalhistas, o 

fortalecimento de um campo de atuação profissional diferenciado para o Serviço Social, 

principalmente pela garantia de qualificação profissional, assegurada nos quadros de 

carreira.  

O Serviço Social tem em sua regulamentação profissional a definição de 30 horas 

semanais de trabalho. Entretanto, a carga horária nas três IFES é de 40 h/semanais, 

sendo adotada as 30 h/semanais somente em exceções, em regulamentações especiais 

de cada Campus. Quanto às atribuições, assistentes sociais vêm encontrando formas 

organizacionais possibilitadas pelo exercício das atividades. Pode-se dizer que as 

atribuições profissionais são objetivadas pela dinâmica de cada IES, ou seja, pelos 

esforços internos institucionais despendidos pelos próprios profissionais.  

Embora seja observada a dinâmica dos profissionais em torno da realização da 

assistência estudantil, constatou-se inexistir o planejamento comum do Serviço Social. O 

planejamento é feito em torno das rotinas, determinadas pelo PNAES e como atitude 

adotada por assistentes sociais e pela lei que dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social. Disso decorre a heterogeneidade e amplitude de atividades realizadas, o que leva 

à sobrecarga de atividades nas equipes e sobre os profissionais, entre eles, assistentes 

sociais.  

Por fim, cada universidade adquiriu formato próprio, até por suas particularidades, tanto 

em atribuição como de organização física. Em relação às condições físicas de realização 

das atividades profissionais, o que se verifica é que todas as equipes multiprofissionais 

que atuam com a assistência estudantil realizam suas atividades em espaços físicos 
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comuns. Em particular, na UTFPR foi apontada a insuficiência das condições para 

realização das entrevistas em sigilo, o que requer dos assistentes sociais ações junto ao 

Conselho Regional de Serviço Social.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
Foi um projeto realizado em um ano. Os contatos podem ser feitos com as autoras desse 
resumo expandido, conforme constam as notas de rodapé de 1 a 5.  
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OFICINAS SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MULTICRITÉRIO 

 
Vinicius Abílio Martins1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Ricardo Santana de Almeida2, Eleazer Felipe do Prado3 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção e Educação 
Linha de Extensão: Educação profissional 

Modalidade: Comunicação Oral 
 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho MCDA-C  Metodologias Multicritério 
 
Resumo 
 
Este projeto tem como objetivo geral promover discussões em nível aprofundado sobre a 
Avaliação de Desempenho Multicritério Construtivista para indivíduos que já tenham 
algum conhecimento sobre a área mas que desejam aprofundá-lo. Foram realizados 11 
encontros até 02/2021. Os encontros contaram com discussão e exposição oral dialogada 
realizada por parte dos participantes. Pela profundidade das discussões,  apenas dois 
participantes se inscreveram, de um total de cinco vagas.  
 
Apresentação 
 
A Avaliação de Desempenho, sob uma abordagem Construtivista, se apresenta como um 
processo para construir conhecimento no decisor a respeito do contexto específico que se 
propõe a avaliar, com base na percepção do próprio decisor, dos aspectos considerados 
como necessários e suficientes para sua gestão, permitindo visualizar o impacto da 
consequência das ações por ele tomada. Tal área de conhecimento concatena duas 
grandes áreas: Avaliação de Desempenho e Multicriteria Methodology for Decision Aid-
Constructivist. 
Este projeto propicia o contato entre a comunidade acadêmica (pesquisadores, 
professores e acadêmicos) interessados em aprofundar o conhecimento sobre a temática 
com literatura acadêmica relevante. Assim, pretende-se a difusão de conhecimento 
acadêmicos à sociedade. 
Em um primeiro momento, este projeto será de pequena abrangência, à fim de que possa 
atingir o nível de profundidade esperada em termos de difusão de conhecimento. 
Conseguindo-se o know-how necessário, em edições futuras se elevar o número de 
vagas. Assim, foi oferecido 05 vagas, sendo 02 preenchidas. 
 

 
1 Doutor em Contabilidade, curso de Ciências Contábeis, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
vinicius.martins@unioeste.br.  
2Mestrando em Contabilidade, CCSA, campus de Cascavel. 
3Mestrando em Contabilidade, CCSA, campus de Cascavel 
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Objetivo Geral:  
 
Promover discussões em nível aprofundado sobre a Avaliação de Desempenho 
Multicritério Construtivista à indivíduos que já tenho algum conhecimento sobre a área 
mas que desejam aprofundá-lo. 
 
Objetivos Específicos:   
 
a) Aprofundar os fundamentos teóricos sobre a avaliação de desempenho organizacional;  
 
b) Ampliar conhecimentos sobre a Multicriteria Methodology for Decision Aid-
Constructivist;  
 
c) Promover a reflexão crítica acerca de aspectos relacionados à Avaliação de 
Desempenho Multicritério Construtivista. 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades foram desenvolvidas no formato de discussões. Num primeiro momento 
foram estabelecidas as leituras necessárias para cada encontro. Os textos foram 
disponibilizados para os participantes. Os participante necessariamente realizaram a 
leitura prévia de cada um dos trabalhos abordados.  
Durante os encontros, foi realizada a discussão dos materiais.  
Os encontros foram realizados de forma remota/virtual síncrona. Destaca-se a 
necessidade de manter-se de forma remota/virtual síncrona enquanto durar o período de 
pandemia da COVID-19  conforme ATO EXECUTIVO 21/2020-GRE. 
Os encontros foram semanais. Até o momento,  foram 11 encontros com  
aproximadamente 22 artigos discutidos. 
 
Resultados 
 
Foram discutidos um total de 22 artigos até o momento. Alguns destes trabalhos foram 
Bana e Costa (1993), Bourne et al (2000),  Ghalayini e Noble (1996), Keeney (1996), 
Lacerda, Ensslin e Ensslin (2015), Landry (1995), Neely, Gregory e Platts (1995), Otley 
(2001), Otley (2003), Otley (1999), Roy(1993), Roy (1996) e Roy (2010). 
Cada participante, em cada encontro,  apresentou um trabalho. Não foram utilizados 
slides nestas apresentações. Apenas os comentários sobre cada uma das pesquisa.  
Após estas interações, o coordenador do projeto foi realizando considerações, 
complementos, ajustes de entendimentos,  bem  como explicações relativos aos assuntos 
abordados. 
Com a  implementação do conhecimento adquirido com este projeto por parte dos 
participantes, acredita-se que os resultados serão colhidos à longo prazo nas 
organizações em que trabalham. 
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Considerações Finais 
 
Acredita-se que este projeto tem potencial de crescimento. Os participantes são da área 
de gestão (Contabilidade). Assim, as pesquisas expostas neste projeto de extensão 
propiciam aos participantes um melhor entendimento do contexto de avaliação de 
desempenho. Os participantes poderão, decorrido este projeto, realizar a construção de 
modelos de avaliação de desempenho para cada contexto em específico. Com  isso, 
espera-se a contribuição por parte destes participantes à sociedade por meio da 
contribuição às empresas. Além disso, como potencial, tem-se a interdiciplinariedade de 
se discutir aspectos de Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia de 
Produção, dentre outros. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato: vinicius.martins@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
60661/2020 
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ORIENTAÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ATENDIMENTO CLÍNICO ODONTOLÓGICO A 

PACIENTES HOSPITALIZADOS NO HUOP 
 

Iris Sawazaki Calone1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Polyana Smiderle2, Ana Caroline Klein Manteufel3, Anna Kallyne Eberts 

Sebastiany4, Caroline Silvestro5, Danielle Shima Luize Sottovia6, Emily Cristina Ghiggi7, 
Francielle Carneiro Hirata8, Isabela Mangue Popiolek9, Isabella Chmilouski10, João Vitor 

Oribka Roque11, Laís Froehlich12, Marilia Pase13, Nicolás Mazur14, Patrícia Oehlmeyer 
Nassar15, Rafaella Batista de Oliveira16, Tatiana Santos Assumpção Iachinski17 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Equipe Hospitalar de Odontologia; Pneumonia Associada à Ventilação 
Mecânica; Infecção Hospitalar. 

 
Resumo 
 
O paciente hospitalizado está mais exposto ao risco de infecção, sendo sua forma mais 
preocupante a pneumonia nosocomial, estando também relacionada à má higiene bucal. 
Além disso, o paciente pode apresentar alterações bucais que agravam ou prolongam o 
seu internamento. O projeto em questão tem como objetivo realizar orientações de saúde 
bucal e atendimento clínico odontológico a pacientes hospitalizados no HUOP, bem como 
oferecer aprimoramento do aprendizado hospitalar aos alunos integrantes.  
 
Apresentação 
 

A odontologia hospitalar é uma prática recentemente reconhecida pela resolução 
CFO-162, de 03 de novembro de 2015. Consiste na prática da odontologia em ambiente 
hospitalar, propiciando cuidados preventivos, educativos, curativos e reabilitadores. O 
exercício do cirurgião-dentista nesse espaço exige do mesmo conhecimento sobre a 
saúde sistêmica dos pacientes e a relação interprofissional entre as diversas áreas da 
saúde, para que, assim, possa participar e interagir com equipes multiprofissionais 
(COSTA et al., 2016).  

As infecções hospitalares são problemas de grande importância na saúde pública. 
Uma das infecções mais comuns em pacientes internados é a do trato respiratório, 
havendo uma relevante associação entre biofilme bucal e essas infecções respiratórias. 
Os cuidados com a higiene bucal estão ligados à mobilidade própria para a realização das 

 
1,6,8,15,17 Docentes do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus de Cascavel. 
2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,16 Discentes do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus de Cascavel.  
9 Cirurgiã-dentista formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus de Cascavel. 
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técnicas corretas de higienização e percepção de alterações bucais, que, na maioria das 
vezes, não é possível em pacientes hospitalizados. Nesse sentido, o cuidado 
odontológico melhora a condição sistêmica do paciente e previne agravos, trazendo 
diversos benefícios como a diminuição da mortalidade e dos custos hospitalares (ROCHA 
& FERREIRA, 2014). 

A pneumonia nosocomial é a segunda infecção hospitalar mais comum e a causa 
mais prevalente de morte entre as infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Nas UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva), a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) 
pode ocorrer em 8 a 38% dos pacientes submetidos à ventilação mecânica, constituindo a 
maior parte das pneumonias hospitalares. As taxas de mortalidade relacionadas a essa 
infecção variam de 24 a 76% dos casos. Além disso, pacientes internados em UTI sob 
ventilação apresentam um risco de 2 a 10 vezes maior de morte do que pacientes sem 
ventilação (AMARAL et al., 2009). 

A higiene bucal deficiente está associada a alterações na resposta imunológica do 
paciente, predispondo ao desenvolvimento de gengivite e periodontite, levando, dessa 
maneira, à deterioração dos tecidos de suporte e facilitando a colonização da cavidade 
bucal por microrganismos superinfectantes. Também, a deficiência de higiene oral está 
ligada ao aumento da permanência hospitalar em 6, 8 a 30 dias, sendo de extrema 
importância o controle mecânico de placa bacteriana associado ao uso de substâncias 
químicas (GAETTI-JARDIM et al., 2013). 

Pacientes hospitalizados e imunologicamente comprometidos devido a doenças ou 
medicamentos, geralmente, apresentam diminuição do fluxo salivar, além do decréscimo 
do reflexo da tosse. Os cuidados odontológicos, nesse sentido, influenciam na qualidade 
de vida na recuperação do paciente, além de apresentar um custo de aproximadamente 
10% do custo investido no manejo de pacientes com pneumonia nosocomial instalada 
(AMARAL et al., 2009).  

Diante do acima exposto, o serviço de odontologia hospitalar do HUOP (Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná) é estruturado para integrar a equipe multidisciplinar do 
hospital. O HUOP conta atualmente com uma equipe de 6 profissionais odontólogas 
docentes, atuando na área de odontologia hospitalar, prestando serviço odontológico 
diário e ininterrupto, de segunda a domingo, com plantão de 6 horas por dia, com sua 
maior concentração de ações dentro das UTIs adulta e pediátrica, local onde os pacientes 
se encontram em um estado que exige cuidados intensivos multidisciplinares e, também, 
onde a saúde bucal influencia diretamente na casuística de pneumonias. Trata-se de um 
serviço pioneiro no HUOP e na região de Cascavel, instalado no dia 1 de maio de 2019. A 
implantação deste serviço de odontologia hospitalar é uma conquista que beneficia os 
pacientes internados, minimizando infecções, melhorando a qualidade de vida, reduzindo 
o tempo de internação e diminuindo o uso de medicamentos ou mesmo de nutrição 
parenteral e eleva a qualidade do serviço prestado pelo nosso hospital universitário. 

Considerando o interesse de vários alunos que desejavam conhecer a odontologia 
hospitalar, já que esta ainda não é uma disciplina curricular e é ofertada ao aluno somente 
como um estágio supervisionado de apenas 1 bimestre no 5º ano, e que cursos ou 
residências nesta área são ainda escassas e distantes da nossa cidade, justamente por 
se tratar de uma habilitação recente e com poucos profissionais experientes para 
disseminar este conhecimento, o projeto de extensão em Odontologia Hospitalar foi criado 
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em outubro de 2019. Atualmente, o projeto conta com a participação ativa de 13 alunos 
colaboradores. 
 

Procedimentos Adotados 
 

Além de oferecer a oportunidade de ensino-aprendizado aos alunos colaboradores, 
este projeto possibilita ampliar o número de atendimentos odontológicos, beneficiando 
diretamente mais pacientes e indiretamente seus familiares com orientações de saúde 
bucal de qualidade e individualizada ao paciente em tratamento e de acordo com sua 
respectiva condição social.  

A metodologia deste projeto consiste em: 
- Chamada e seleção dos alunos para compor o projeto de extensão, sendo as 

vagas disponibilizadas conforme o horário do odontólogo plantonista que aceitar integrar o 
projeto como supervisor ou do docente orientador; 
- Capacitação dos alunos colaboradores para atuação através de reuniões clínicas e 
virtuais (com apoio de plataformas de comunicação via internet); 
- O aluno colaborador do projeto acompanha o atendimento realizado pelo odontólogo 
hospitalar do HUOP, podendo realizar procedimentos odontológicos dentro de sua 
capacitação sob supervisão do odontólogo ou auxiliá-lo nos procedimentos. Os 
procedimentos incluem: exame clínico, profilaxia, tratamentos odontológicos preventivos e 
curativos e procedimentos de diagnóstico; 
- Estudo e organização de dados de prontuário, bem como organização de materiais 
odontológicos do serviço. 

No período que compreendeu o início da pandemia e os meses subsequentes, a 
metodologia foi alterada devido às circunstâncias, sendo realizadas atividades a distância. 
Criou-se, também, um canal na plataforma Teams, com o objetivo de compartilhar 
materiais educativos e auxiliar na difusão de conhecimento. 
 
 
Resultados 
 

Observou-se um aumento do número de atendimentos odontológicos dos pacientes 
internados no HUOP e a melhoria do aprendizado técnico-científico do aluno colaborador.  

No mês de dezembro de 2019, contabilizou-se 21 dias de trabalho da equipe de 
extensão, sendo esta dividida em escalas. No mês de janeiro de 2020, foram 18 dias de 
trabalho. Em fevereiro, foram contabilizados 6 dias e, em março, apenas 2 dias, em razão 
do início da pandemia. Estima-se que, com o auxílio dos alunos colaboradores durante os 
plantões, houve um aumento de aproximadamente 2 atendimentos por dia, uma vez que a 
ajuda dos discentes possibilitou a agilização dos trabalhos desenvolvidos no HUOP. 
Dessa maneira, no curto período que o projeto teve funcionamento, desde a sua 
autorização até a paralisação devido à pandemia, foram contabilizados 47 dias de 
trabalho e, assim, um aumento de 94 atendimentos odontológicos. 

Além disso, as atividades a distância compreenderam a confecção de kits de 
higiene oral (HO), compostos por gazes, espátulas de madeira, sugador e papel toalha, 
que foram utilizadas pelas odontólogas nas UTIs adulta e pediátrica e, também, na UTI 
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Covid pela equipe técnica de enfermagem, tendo sido confeccionadas cerca de 1000 
unidades. Os kits de HO auxiliaram a equipe técnica a agilizar os procedimentos e 
otimizar o tempo de atendimento ao paciente, uma vez que, neste momento de pandemia, 
onde o hospital apresenta um déficit de funcionários devido ao afastamento por 
adoecimento em grande parte atribuída ao Covid-19, todo ganho de tempo é necessário. 
Além disso, esses kits são um incentivador à equipe técnica de enfermagem a estar 
realizando a higiene oral, ato de extrema importância na prevenção da pneumonia 
associada à ventilação mecânica. 
 
 

 
Figura 1. Reunião de capacitação dos alunos colaboradores. 
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Figura 2. Acadêmicos fazendo acompanhamento de atendimentos odontológicos na UTI adulta. 

 
Considerações Finais 
 

Este projeto vem trazendo resultados positivos, sendo observada a melhoria da 
qualidade de vida do paciente, a redução do tempo de internamento, a diminuição de 
dores e desconfortos provenientes da boca e a redução do número de infecções bucais e 
também respiratórias. Tem efeito também na questão do conforto ao familiar, que percebe 
que seu ente querido está sendo assistido da forma mais completa possível. A extensão 
das orientações de cuidados bucais vai além do paciente e alcança o seu cuidador ou seu 
familiar, que muitas vezes leva estas informações de cuidados bucais a todo seu núcleo 
familiar. Além disso, o projeto possibilita ao aluno colaborador muito mais que uma 
oportunidade de crescimento técnico-científico dentro de uma equipe multidisciplinar, mas 
a possibilidade de aprimoramento de sua gestão emocional. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profª Iris Sawazaki Calone. E-mail: iris.sawazaki@unioeste.br. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
58078/2019 
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PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTÁBIL 

 
Tércio Vieira de Araújo1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Fabíola Graciele Besen2, Valdir Serafim Junior3, José Antônio Cescon4, 
Júlio César Ferreira5, Marcos Andrade6 Vinícius Abílio Martins7 Welinton Camargo 

Ferreira8  
 

Área Temática: Educação, Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Educação profissional 

Modalidade: Projeto de Extensão 
Palavras-chave: Comunicação; Educação Profissional; Contábil. 

 
Resumo 
Este projeto objetiva desenvolver e estimular o uso de métodos e técnicas que facilitem e 
aumentem a capacidade de comunicação entre a Universidade e seus indivíduos, nos 
temas contábeis, propiciando a criação, troca e disseminação do conhecimento contábil, 
bem como facilitar a divulgação de atividades relacionadas ao tema. Para tanto as 
atividades passam por reuniões do grupo de trabalho e desenvolvimento, passando para 
a fase de desenvolvimento testes e implantação do sistema. Posteriormente será feita 
uma avaliação constante do sistema, buscando avaliar os problemas, falhas e 
possibilidades de melhorias, por meio de pesquisas junto aos docentes, discentes e 
comunidade civil, para então projetar as etapas e fases seguintes. Espera-se com o 
desenvolvimento e implantação deste sistema de comunicação virtual que os indivíduos 
interessados nos temas contábeis e afins, tenham um local de propagação do 
conhecimento, bem como possibilite identificar as necessidades deste grupo, 
direcionando as temáticas dos eventos e outras atividades de divulgação contábil 
especificamente, nas necessidades da sociedade civil e acadêmica. 
 
Apresentação 
 

Por se tratar de uma atividade de extensão na modalidade “Projeto”, foram 

desenvolvidas várias ações. O objetivo da ação “Site do Colegiado de Contábeis” foi 

ampliar a comunicação entre o corpo docente do curso com os discentes e a comunidade 

externa, sendo que se esperava para 2018 atingir em torno de 100 pessoas sendo 

                                            
1 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: tercio.araujo@unioeste.br  
2 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: fabíola.besen@unioeste.br 
3 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: valdir.junior@unioeste.br 
4 Doutor, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: jose.cescon@unioeste.br 
5 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: julio.ferreira@unioeste.br 
6 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: marcos.andrade@unioeste.br 
7 Doutor, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: vinicius.martins@unioeste.br 
8 Mestre, Ciências Contábeis, CCSA, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: welinton.ferreira@unioeste.br 
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alcançado 364 pessoas, e esperava-se para 2019 atingir 200 pessoas sendo alcançado 

592 pessoas através do site do Colegiado de Contábeis. Este alcance se deu 

principalmente pelo fato de se ter ampliado a divulgação dos materiais disponibilizados 

pelos docentes para a comunidade externa, logo qualquer indivíduo que possua cadastro 

no site tem acesso a todos os materiais disponibilizados pelos docentes.  

A área de materiais conta atualmente com 233 documentos (atualizados) 

relacionados às disciplinas ministradas no curso de Ciências Contábeis. Outro objetivo 

alcançado foi o desenvolvimento de ferramentas de comunicação das ações do colegiado 

com a comunidade externa, e neste período foram desenvolvidos dois sites para a 

divulgação e gerenciamento de dois cursos de pós-graduação lato-sensu, sendo eles: 

a) Pós-graduação em Assessoria e Gerenciamento Empresarial, e; 

b) Pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil, Tributária e Trabalhista.  

 

Também foi desenvolvido um canal que possibilitou a divulgação e gerenciamento 

das inscrições do IV Curso de Revisão de conteúdo para o Exame de Suficiência do 

CRC/2018. Como apoio a disseminação da pesquisa, junto a comunidade externa, foi 

desenvolvido um questionário, específico e personalizado, de pesquisa para identificar os 

fatores que influenciam a tomada de decisão dos profissionais da área contábil, no 

processo de mensuração de ativos.  

Este questionário serviu como base de coleta de dados de uma pesquisa científica 

que teve como resultado a publicação do artigo “A extensão das pressões isomórficas no 

processo de julgamento contábil” em um dos principais eventos da área contábil no Brasil, 

sendo o “4º Congresso de gestão e Controladoria da Unochapecó / 2º Congresso Furb de 

Ciências Contábeis”.  
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Procedimentos Adotados 

 

Segue o Quadro 1 com a distinção das etapas realizadas ao longo do período de 

dez./2017 e nov./2019. 

 

Atividades do cronograma 
de 2017 e 2019 

Realizado no período de 01/12/2017 a 30/11/2019 

Aberto a inclusão de 
propostas e avaliação dos 
feedbacks já levantados 
com usuários. 

Foram avaliados os feedbacks dos usuários do sistema e 
da comunidade externa para avaliar a continuidade das 
propostas delimitadas no cronograma de 2018. Foram 
identificadas propostas que não teriam o impacto 
esperado, bem como identificou-se novas demandas da 
comunidade. 

Organização das atividades 
e distribuição das tarefas de 
pesquisa relativa ao 
desenvolvimento das 
atividades propostas. 

Foram feitos ajustes no cronograma inicialmente 
propostos, e distribuídas as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, implementação e acompanhamento 
aos respectivos responsáveis. 

Pesquisa 

As atividades de pesquisa foram diretamente com os 
usuários dos sistemas e auxiliaram nas fases que 
seguiram de desenvolvimento, implantação e 
acompanhamento das etapas realizadas. 

Desenvolvimento  

Trata da construção sistêmica das funcionalidades 
visuais e operacionais do Portal de Comunicação 
Contábil. Nesta etapa foi desenvolvido sites e sistemas 
de controle, gestão e apoio, conforme ANEXOS I a VI. 

Implantação 

Nesta etapa foram colocados à disposição da 
comunidade externa e dos usuários todos os sistemas 
desenvolvidos na etapa anterior, com o devido 
acompanhamento para correção de erros ou falhas na 
operacionalização dos mesmos. 

Feedback com usuários 
Foram feitas várias atividades de pesquisa com os 
usuários e a comunidade externa para avaliar a 
operacionalidade e alcance dos sistemas desenvolvidos. 

Correções e ajustes 

Com base nos feedbacks dos usuários e comunidade 
externa foram feitas as correções e ajustes necessários 
nos sistemas desenvolvidos e implantados no Portal de 
Comunicação Contábil. 

QUADRO 1: Etapas realizadas ao longo do período de dezembro de 2017 a novembro de 
2019 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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O público total atingido foi de 1506 pessoas, distribuída nas seguintes ações: 

 Site do Colegiado de Contábeis – 956 pessoas 

 Site da Pós em Assessoria e Gerenciamento Empresarial – 33 pessoas 

 Site da Pós em Auditoria e Perícia Contábil – 44 pessoas 

 Cursinho do CRC (2018) – 47 pessoas 

 Questionário específico de pesquisa – 213 pessoas 

 

Considerações Finais 

 

A principal dificuldade encontrada neste período se deu a necessidade de apoio 

técnico, principalmente em relação a pessoas qualificadas para dar atendimento e suporte 

a todas as ações realizadas. O que se torna um desafio para o andamento e continuidade 

do Projeto. Outra dificuldade é que a área de ação, que o Projeto se propõe a atuar (meio 

virtual e digital), necessita de ações rápidas às demandas propostas, bem como estas 

demandas surgem no mesmo sentido e momento que as tecnologias se desenvolvem. 

Também, o contexto social de pandemia (COVID-19), que atualmente vivemos, 

impuseram limitações logísticas para a equipe deste projeto, bem como apresentou novas 

demandas, assim, para continuidade, há a necessidade de reformulação de algumas 

ações e atividades que já foram desenvolvidas, e neste sentido este projeto de extensão 

passará por grandes reformulações, justamente para se adaptar as novas demandas da 

comunidade. 

Sinteticamente, ocorrerão reformulações nos objetivos deste Projeto de Extensão, 

bem como reformulação das áreas de ação, e para tanto foi delimitado um novo 

cronograma de trabalho para os próximos 2 (dois) anos, conforme apresentado no 

Quadro 2. 
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ATIVIDADE/AÇÃO Período Descrição 

Readequação da 
equipe 

01/12/2019 
a 

30/11/2021 

Ao longo de todo o Projeto há a necessidade de readequação da 
equipe,  considerando as ações e atividades que se pretende delimitar, 
desenvolver, executar e acompanhar. 

Readequação dos 
objetivos 

01/12/2019 
a 

31/03/2020 

Considerando as novas demandas da comunidade, notou-se a 
necessidade de readequação dos objetivos, inicialmente propostos 
neste Projeto de Extensão, devido ter-se notado que os mesmos estão 
muito limitados. 

Delimitação das 
primeiras áreas de 

atuação 

01/04/2020 
a 

30/04/2020 

Ao longo do período de 2017 a 2019 foram identificadas algumas 
demandas, principalmente ao final de 2019, sendo: 

 Auxiliar, com o desenvolvimento de tecnologias, áreas e 
setores específicos da Unioeste, principalmente Campus de 
Foz do Iguaçu, que necessitam controlar e gerir dados e 
informações específicas, que também sejam de interesse da 
comunidade externa; 

 Desenvolver um canal voltado especificamente para os MEI’s; 

Organização da 
equipe execução 

das atividades 

01/05/2020 
a 

31/05/2020 

Selecionar colaboradores com capacidade técnica para auxiliar no 
desenvolvimento e implementação das tecnologias, e; 
Selecionar colaboradores com interesse em desenvolver 
conhecimentos e habilidades na área de tecnologia da informação. 

Acompanhamento 
das ações e 
atividades 

01/06/2020 
a 

30/11/2021 

Trata-se de uma ação continua, ao longo de todo o período deste 
cronograma, para avaliar o desenvolvimento e implementação das 
tecnologias, e quando necessário realizar as correções necessárias. 

Identificação das 
demandas pela 

comunidade 

01/06/2020 
a 

30/11/2021 

Acompanhar as demandas da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu, e 
principalmente da comunidade externa, avaliando quais podem ser 
solucionadas pelo Projeto. 

Planejamento das 
ações para 
solução das 
demandas 

01/06/2020 
a 

30/11/2021 

Conforme forem identificadas as demandas passíveis de serem 
solucionadas pelo Projeto serão realizados os planejamento das ações 
e atividades. 

Execução e 
acompanhamento 

das ações 

01/06/2020 
a 

30/11/2021 

Acompanhamento contínuo das ações dos projetos delimitados e 
planejados. 

QUADRO 2: Cronograma, sintético para o período de dezembro de 2019 a novembro de 
2021  
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: tercio.araujo@unioeste.br (Coordenador da Atividade de Extensão) 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR nº 45025/2015. 
 
Referências 
 
TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 
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PROJETO “FORMAÇÃO DE REVISORES DE TEXTO” 

 
Alcione Tereza Corbari1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participante: Juliana Marques Medina2 
 

Área Temática: Educação  
Linha de Extensão: Educação Profissional 

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

 
Resumo 
 
O projeto Formação de revisores de texto surgiu como iniciativa pioneira na Unioeste, 
tendo ação inicial a oferta de um curso de dois anos (2018 a 2020), visando a capacitar 
alunos para lidar de maneira profissional e assertiva com a revisão de textos. Em 2020, o 
projeto passou à categoria de atividade permanente, e foram propostas outras ações 
relacionadas à revisão de texto para além da proposta inicial de curso.   
 
Apresentação 
 
Iniciado em 2018, o projeto de extensão Formação de revisores de texto ofertou como 
atividade principal, até o momento, um curso presencial que teve duração de dois anos e 
carga horária de 170 horas. O curso contou com conteúdos abrangentes que 
compreendem um estudo geral sobre a profissão, competências necessárias para seu 
desempenho e ética, além do uso de ferramentas online que auxiliam o revisor num 
trabalho mais prático. Seu conteúdo fundamenta-se nos pressupostos bakhtinianos, 
sendo o uso da linguagem definido por sua natureza sociointeracional, além de pressupor 
que cada esfera de atividade humana elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados (BAKHTIN, 1992).  
Com ênfase em textos acadêmicos, midiáticos e literários, o curso pretendeu preparar o 
revisor para se adaptar aos mais diversos gêneros, lidando com a linguagem de modo a 
manter sua pluralidade.  Isso porque a atuação do revisor não se limita à identificação e 
correção de desvios gramaticais, conforme analisam Gomide e Gomide Filho (2015, p. 
337): “a atividade de revisão de textos mobiliza uma série de estratégias linguístico-
discursivas e perceptuocognitivas que vão além da adequação dos textos às normas 
linguísticas (ortográficas, gramaticais), ou de aspectos relativos à sua formatação e 
normalização”. 
Durante os diversos exercícios de laboratório, foram realizadas análises sobre o contexto 
de publicação e reflexões sobre o papel social do texto, exercitando um olhar atencioso 
para a microestrutura da língua e aumentando a bagagem cultural do aluno, revisor em 
formação inicial ou continuada.  Pressupondo que todo texto é marcado pela sociedade 

 
1 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: alcione_corbari@hotmail.com.  
2 Acadêmica, Letras, CECA, campus de Cascavel. Bolsista do projeto. E-mail: medinajuh@gmail.com. 
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em que foi escrito, podemos considerá-lo um fenômeno iminentemente social (OLIVEIRA, 
2010). Assim, é encargo do revisor entender que o texto se organiza nas interações 
socioverbais, visões de mundo e valores morais do autor (OLIVEIRA, 2010). 
Visando a um ensino amplo e a profissionalização do revisor, foram abordados os 
seguintes conteúdos pelas professoras ministrantes: 
 
Quadro 1 – Conteúdos abordados 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CARGA-HORÁRIA TOTAL DE 170 HORAS 
REVISÃO DE 
TEXTO: 
CONCEITOS E 
FUNDAMENTOS  

- O Panorama da profissão de revisor de textos no mundo e no Brasil 
- O que é revisão de texto 
- Competências do profissional de revisão de textos 
- Interações profissionais (editor x revisor x autor) 
- Ética profissional: deveres, limites e direitos 
- O universo editorial: profissionais e tarefas 
- As etapas do trabalho com o texto 

QUESTÕES 
MERCADOLÓGICAS 

- A revisão como um trabalho profissional  
- Formação de preço de custo para serviço de revisão 
- Formação de valor de venda para serviço de revisão 

ESPECIFICIDADES 
DOS GÊNEROS 

- Tipos textuais e gêneros discursivos 
- O texto científico-acadêmico e suas especificidades 
- O texto midiático e suas especificidades 
- O texto artístico-literário e suas especificidades 
- A estrutura composicional de diferentes gêneros das esferas acadêmica, jornalística 
e literária 
- Retextualização: de artigo para  capítulo; de dissertação/tese para livro 

MARCAS DE 
SUBJETIVIDADE 

- Noção de autoria e estilo 
- Recursos estilísticos 
- Marcas de subjetividade  
- Modalização no texto científico-acadêmico 

QUESTÕES SOBRE 
O TEXTO 

- Noção de texto e textualidade 
- Coerência textual 
- Coesão textual 
- O uso dos tempos verbais 
- Padronização e uniformização 

GRAMÁTICA 
APLICADA À 
REVISÃO DE 
TEXTO 

- Regência verbal e nominal 
- Concordância verbal e nominal 
- Colocação pronominal 
- Ortografia 
- Reforma ortográfica 
- Pronome relativo 
- Uso dos verbos dicedi 
- Erro de paralelismo e comparação 
- Dificuldades comuns no uso da língua culta escrita 

CONSTRUÇÃO DO 
PARÁGRAFO E 
PONTUAÇÃO 

- O parágrafo-padrão 
- Tópico frasal 
- Padrões frasais 
- Emprego de conectivos 
- Pontuação intraoracional. 
- Pontuação interoracional.  
- Problemas de construção frasal: frases fragmentadas, centopeicas, siamesas e 
quebra de paralelismo 
- O uso de sinais de pontuação e suas implicações semânticas 
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O USO DE 
TECNOLOGIAS NA 
REVISÃO DE 
TEXTO 

- Uso de ferramentas do Word para revisão e formatação do texto 
- Uso da internet na revisão de texto 
- Marcas de revisão no texto 
- As contribuições da era digital ao trabalho do revisor de texto 

ABNT - Apresentação do texto acadêmico 
- Citações 
- Referências 
- Sumário 
- Padronização e uniformização 
- Outros aspectos relativos à ABNT 

LABORATÓRIO DE 
REVISÃO 

- Exercícios de revisão de fragmentos de textos 
- Exercício de revisão de partes de um texto (ex.: resumo, introdução, conclusão etc.) 
- Exercício de revisão de textos na íntegra 

 
Procedimentos Adotados 
 
Inicialmente, foram ofertadas 30 vagas para alunos de Letras e áreas relacionadas, mas o 
número de inscritos excedeu as expectativas e foram abertas duas turmas, somando 73 
pessoas inscritas no curso, que foram divididas em duas turmas, conforme o nível de 
conhecimento. 
Com aulas presenciais a cada quinzena e exercícios de laboratório semanais, a classe 
discutiu questões relativas à revisão de texto, expandindo seu conhecimento teórico e 
prático. Ao todo, foram 170 horas de aula. As aulas presenciais iniciavam com uma 
discussão a partir de um texto teórico, a qual era sucedidas por atividades práticas e 
novos conteúdos. Estes eram reforçados com atividades extraclasse de leitura e revisão 
de textos científicos, midiáticos ou literários. A revisão proposta era discutida em sala ou 
analisada pelas professoras. 
Algumas dessas revisões resultou em  videoaulas, produzidas pela professora 
coordenadora do projeto, publicadas no canal do Youtube LÍNGUA PORTUGUESA Que 
lindeza! e replicadas no grupo do Facebook criado para interação assíncrona. O canal do 
Youtube constituiu-se como uma ferramenta, para além da sala de aula, que contribuiu 
para o debate sobre a prática de análise linguística e revisão no limite da microestrutura 
do texto, alcançando também interessados não matriculados no curso. 
 

 
Figura 1 – Videoaulas publicadas no canal do Youtube 
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Também foi criado um grupo no Facebook, denominado Formação de revisores de texto – 
Projeto de extensão – Unioeste. Nesse espaço, também promoveram-se discussões e 
correções coletivas, e professoras e alunos puderam trocar experiências e ideias nas 
postagens e comentários.  
  

 
Figura 2 – Grupo criado no Facebook 

 
Também como parte do projeto, a professora coordenadora interagiu com internautas de 
todo o território nacional, a partir das páginas no Youtube, do Instagran e do Facebook 
intituladas Língua Portuguesa – Que lindeza!, ampliando, assim, as ações extensionistas 
em relação à comunidade em geral, conforme exemplifica a figura a seguir. 
Figura 3 – Explicação resultante de interação por meio da página do Facebook Língua 
Portuguesa – Que lindeza! 
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Descrever a metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação; população 
beneficiada, etc. 
 
Resultados 
 
De forma geral, pode-se dizer que o curso contribuiu para desenvolver habilidades de 
revisão de texto e competências necessárias para sua profissionalização. Além disso, 
constituiu-se como um espaço de compartilhamento de experiências, dúvidas e anseios, 
especialmente em relação aos participantes que já atuam como revisores de texto. As 
interações online ajudaram alunos que não conseguiriam conciliar aulas presenciais 
recorrentes, apresentando conteúdos em diversos formatos interativos que tornaram o 
estudo mais dinâmico.   
As atividades foram produtivas, pois possibilitaram aos alunos a expansão de seus 
conhecimentos acerca dos gêneros e da microestrutura linguística. Com o feedback da 
professora como guia, puderam ter noção do próprio desempenho e refletir sobre as 
alterações propostas com mais afinco. 
 
Considerações Finais  
 
As avaliações e atividades realizadas ao decorrer do curso trouxeram resultados positivos 
para os participantes, contribuindo para a formação de profissionais especializados na 
área, que se torna cada vez mais exigente, e preparando-os para o mercado de trabalho.  
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Como ponto negativo, observa-se que não foi produtivo um curso com longa duração, 
considerando tratar-se de extensão. Assim, outras ações foram propostas no ano de 
2020, envolvendo oficinas localizadas, sem a obrigatoriedade de participação em todas 
ela. Além disso, em 2020, o projeto contribuiu com a revisão de textos para a Assessoria 
de Imprensa da Unioeste e com a revisão do Manual de Cuidados Paliativos do Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: professoraalcionecorbari@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
53677/2018 
 
Referências 
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
 
GOMIDE, Renata Marques; GOMIDE FILHO, Sérgio Roberto. Considerações sobre a 
revisão profissional de textos acadêmico-científicos. SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 19, n. 
36, p. 337-355, 1º sem. 2015. 
 
OLIVEIRA, Risoleide Rosa Freire de. Revisão de textos: da prática à teoria. Natal: 
EDUFRN, 2010. 
 
 
 
 

479

mailto:professoraalcionecorbari@gmail.com


 

 

 
PROJETO DE EXTENSÃO ESCOLA E NEGÓCIOS 

 
José Antonio Cescon1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Vinícius Abílio Martins2, Marcos Andrade3, Júlio César Ferreira4, Welinton 
Camargo Ferreira5, Elói Junior Damke6, Luís Fernando Moreira7 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Educação Profissional) 
Modalidade: (Apresentação Cultural) 

Palavras-chave: Ensino; Negócios; Educação. 
 
 
Resumo 
 
O objetivo do projeto é propiciar a interação da comunidade acadêmica no atual mundo 
dos negócios, através de experiências por meio de ensino, pesquisa e extensão entre o 
meio acadêmico, a comunidade empresarial e a sociedade civil. Este projeto propicia o 
contato da comunidade acadêmica (pesquisadores, professores e acadêmicos) com 
pesquisadores e empresários locais, regionais, nacionais e internacionais. Promove 
parcerias com entidades representativas de classe, enquanto estimula a apresentação 
dos conhecimentos e trabalhos produzidos em nossa realidade, de modo a aprimorar os 
conteúdos relacionados à área de atuação profissional do futuro egresso possibilitando o 
contato direto com experiências e casos reais. 
 
Apresentação 
 

Fomentar a inter-relação de cursos e disciplinas é tido por educadores e 
empresários como um bom caminho para a formação do futuro profissional. Neste sentido 
o grupo de docentes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do CSSA da 
Unioeste, Campus Foz do Iguaçu, buscam através do fomento à pesquisa e à extensão, 

 
1 Doutor em Ciências Contábeis, Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
jose.cescon@unioeste.br; 
2 Doutor em Contabilidade, Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
vinicius.martins@unioeste.br; 
3 Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável, Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Campus Foz do 
Iguaçu. E-mail: marcos.andrade@unioeste.br; 
4 Mestre em Contabilidade, Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
julio.ferreira@unioeste.br; 
5 Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável, Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Campus Foz do 
Iguaçu. E-mail: Welinton.Ferreira@unioeste.br; 
6 Doutor em Administração, Curso de Administração, CCSA, Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
eloi.damke@unioeste.br; 
7 Doutor em Administração, Curso de Administração, CCSA, Campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
Luis.Moreira@unioeste.br; 

480



 

 

atividades indissociáveis e indispensáveis ao êxito do ensino na universidade, realizar o 
Projeto Escola & Negócios. 

O projeto busca propiciar a interação da comunidade acadêmica no atual mundo 
dos negócios, através de experiências por meio de ensino, pesquisa e extensão entre o 
meio acadêmico, a comunidade empresarial e a sociedade civil. Este projeto propicia o 
contato da comunidade acadêmica (pesquisadores, professores e acadêmicos) com 
pesquisadores e empresários locais, regionais, nacionais e internacionais. 

Promove parcerias com entidades representativas de classe, enquanto estimula a 
apresentação dos conhecimentos e trabalhos produzidos em nossa realidade, de modo a 
aprimorar os conteúdos relacionados à área de atuação profissional do futuro egresso 
possibilitando o contato direto com experiências e casos reais. 

O objetivo geral do projeto é promover uma política de inserção no âmbito dos 
negócios, através de pesquisadores, professores, estudantes e empresários, tendo como 
objetivos específicos: i) Confrontar a produção científica da comunidade acadêmica da 
IES, com experiências e conhecimentos de profissionais das entidades em geral, 
colaborando com a construção do conhecimento aos acadêmicos para a sua atuação 
profissional ao término do seu curso; ii) Contribuir para a interação entre teoria e prática, 
nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, mais especificamente das áreas de Gestão e 
Controle. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Quanto à metodologia, o projeto foi desenvolvido na forma de palestras, debates e 
discussões multidisciplinares, ministradas através de plataformas multimidias on-line de 
forma remota síncrona e assíncronas possibilitando assim, neste momento de restrição do 
convívio social, devido ao COVID19, contribuir para o desenvolvimento de todos os 
participantes. 

Para a atividade, As Operações Logísticas e a Competitividade das Organizações. 
Foi realizado através de link no youtube, através do site da empresa Produtare, mesa 
redonda para aprofundar as discussões sobre este tema e trazer casos de companhias 
que superaram com sucesso os desafios logísticos, A Produttare organizadora, conversou 
com Diego Schwalbert, Gestor de Planejamento e TI na Sementes Roos, e Tobias Paim, 
Gerente de Inteligência de Mercado na Rodoplast. 

Para a atividade, Processos/Método de Custeio de uma linha de produtos da 
Frimesa. Foi realizado poro Teams, com sala virtual síncrona. Palestra sobre como é o 
processo de custeio de uma linha de produtos da Frimesa, foi apresentado por Lendro 
José Nicheti, analista de custos da empresa. Nesta atividade o Professor Dr. José Antonio 
Cescon, do curso de Ciências Contábeis e do Mestardo profissional Tecnologia, Gestão e 
Sustentabilidade, ambos do campus Foz do Iguaçu, atuou como mediador. 

Em ambas as atividades o público foi convidado através de envio de e-mail. 
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Resultados 
 

Como resultado, observou-se o crescente interesse pelos temas abordados, e em 
alguns casos a utilização por parte dos acadêmicos nos seus ambientes de trabalho, 
propiciando assim o atendimento pleno do objetivo do projeto de extensão. 

Na tabela 1 apresenta-se os participantes nas atividades 
 
Tabela1: Tipos de participantes por atividade 

Atividade Docentes 
Estudantes de 

Graduação 

Estudantes de 
Mestrado 

(PPGTGS) 

Totais por 
evento 

As Operações Logísticas 
e a Competitividade das 

Organizações 
03 24 03 30 

Processos/Método de 
Custeio de uma linha de 

produtos da Frimesa. 
05 31 13 49 

Totais 08 55 16 79 

Fonte: Os autores, 2021 
 
As apresentações das atividades, como já mencionado foi através de mídia 

eletrônica com o uso de duas ferramentas, Youtube, conforme Figura 1. 
 

Figura 1: Print da tela com os palestrantes atividade 1 

 
Fonte: Produttare 2020 
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E a utilização da ferramenta Meet, conforme demostrado na figura 2 
 
Figura 2: Print da apresentação atividade 2. 

 
Fonte: Nichette 2020 
 
Considerações Finais 

Em relação às ações, de forma positiva, cita-se as possibilidades de parcerias que 
podem ser implementadas no sentido de fomentar o interesse da comunidade acadêmica 
em relação aos temas pertinentes as suas áreas de formação, do mesmo modo que 
possibilidade as empresas um melhor conhecimento das ações da universidade, da 
formação de seus acadêmicos, abrindo assim neste sentido um leque de opções a 
empresas participantes. 

No tocante aos fatores negativos, destaca-se a impossibilidade de fazer um evento 
presencial, o que tira um pouco a interação entre as partes. Outro fator negativo é que há 
de se ter um poder de persuasão para captar acadêmicos para participar de eventos, isto 
pode ser explicado pelo excesso de atividades via remota a que eles estão sujeitos na 
atualidade. 

Porém isto não invalida os resultados obtidos, acenando com isso que embora 
dentro de um ambienta atual restritivo é possível instigar a sociedade a prospectar 
conhecimento. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof. Dr. José Antonio Cescon, e-mail institucional: jose.cescon@unioeste.br  Fone/celular 
(45) 99917-5100, e-mail alternativo: cescon@cescon.adm.br. 
 
 
Referências 
 
PRODUTTARE C. As Operações Logísticas e a Competitividade das organizações. 
Produttare Consultoria, Porto Alegre, 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=zyNf0yVb5m4. Acesso em 16/10/2020. 
 
NICHETE, L. J. Processos/métodos de uma linha de produtos da Frimesa. Medianeira, 
2020. Disponível em: https://meet.google.com/gpz-gqhx-vde. Acesso em 10/11/2020. 
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PROJETO DE EXTENSÃO HOTELARIA EM AÇÃO ENCERRAMENTO 

 
Lavínia Raquel Martins de Martins1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Aurelinda Barreto Lopes2, Cristina Shiota3 , Isabel Correa da Silva4 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação Profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Hotelaria; Treinamento; Profissionalismo. 
 
Resumo 
 
Este projeto ocorreu com treinamentos aplicados pelos acadêmicos e docentes de 
hotelaria para a comunidade no intuito de realçar o conhecimento dos participantes. O 
objetivo é de divulgar as atividades que foram realizadas no período de 2018 a 2020 no 
projeto Hotelaria em Ação. Ressaltando o aprimoramento da mão-de-obra da nossa 
comunidade, relatamos assim as mudanças que observamos nas famílias participantes.  
 
Apresentação 
 

O projeto “Hotelaria em Ação” vem a ser um treinamento dos jovens profissionais 

que ingressam na universidade, onde os acadêmicos recebem capacitação e treinamento 

para a atividade de passar conhecimento. Após esta etapa o acadêmico estará apto para 

junto de um docente ministrar cursos para a melhoria e qualificação de mão-de-obra da 

comunidade de Foz do Iguaçu. 

“As tarefas de limpeza sempre foram sujas e intermináveis. Antes do advento da 

água encanada e da eletricidade, porém esse era um trabalho braçal pesado que exigia 

grande dispêndio de tempo, energia e esforço”. (SMALLIN, 2006). Esta realidade não 

mudou, em nossa atualidade, a atividade de limpeza ainda é interpretada, nesta 

sociedade em que vivemos como algo subalterno, delegado a pessoas sem conhecimento 

profissional. Os acadêmicos de Hotelaria levam um conhecimento de técnicas utilizadas 

na hotelaria nas mesmas atividades de limpeza de uma residência, na intenção de 

profissionalizar esta mão-de-obra tão discriminada e, durante as atividades, levar ao 

 
1 Coordenadora do projeto, Professora Mestre do curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-
mail: lrmartins23@hotmail.com. 
2 Professora Mestre do curso de Turismo e de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
aurelindal@yahoo.com.br. 
3 Acadêmica, Curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: cristinashiota2@gmail.com. 
4 Acadêmica, Curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: xiquinha1959@gmail.com. 
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conhecimento da comunidade assuntos importantes, como a saúde da mulher e da 

família, o mantenimento do orçamento doméstico, como se apresentar no emprego, 

entres outros assunto, sempre determinando entre o que a entidade afiliada deseja e o 

que nossos acadêmicos identificam de importante em ser ensinado. 

 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades do projeto são realizadas através de cursos ministrados 

prioritariamente pelos acadêmicos do curso de hotelaria, bem como, dos outros cursos 

universitários da UNIOESTE também, onde ocorre, inicialmente um treinamento dos 

jovens profissionais que estão na universidade, estes recebem capacitação e treinamento 

para a atividade de passar conhecimento e, acompanhados de um docente, ministram as 

aulas. 

Os acadêmicos são instruídos a procurar material sobre os assuntos que 

ministrarão aulas, tanto materiais que seus professores utilizam, como outros que se 

tornem necessário. Durante o treinamento das participantes da Padaria Social, se viu a 

importância de trazer a legislação brasileira para a discussão em aula, onde a Resolução 

de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) determina que todos os responsáveis pelas atividades de manipulação dos 

alimentos devem ser submetidos a curso de capacitação, abordando, no mínimo, os 

seguintes temas: contaminantes alimentares, DTA, manipulação higiênica dos alimentos e 

Boas Práticas (BRASIL, 2004). 

Se viu a importância desse conhecimento, pois a contaminação ocorre tanto pela 

falta de conhecimento e por negligência do manipulador de alimentos quanto pela não 

adequação do espaço de trabalho e dos locais de armazenamento e, ainda por 

deficiências na limpeza de equipamentos bem como pela higiene pessoal. O que leva a 

problemas que podem ser irreversíveis aos consumidores. (HAZELWOOD e MCLEAN, 

1998). 

Ainda neste período do projeto, houve a solicitação de um treinamento 

diferenciado, onde se tratava das diferenças da atividade de empregada doméstica e de 
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diarista, ministrado para imigrantes, que estavam a se inserir no mercado de trabalho de 

Foz do Iguaçu e, estavam com dificuldade de entender a diferença nas atividade. 

 
Resultados 
 

No período deste relatório foi realizado treinamento de acadêmicos no ensino 

segurança no trabalho e segurança alimentar na preparação de alimentos, saúde da 

família e saúde da mulher, economia e meio ambiente, preparo de alimentos (área de 

panificação), organização de tarefas e serviços na manipulação de alimentos, 

conhecimento de equipamentos, planejamento e organização de cardápios de festas e 

eventos, elaboração de currículos, cuidados com o orçamento doméstico, atividade de 

diarista, funções da empregada doméstica; sendo aplicado a comunidade que 

frequentava a padaria social na universidade e a imigrantes venezuelanas.  

Os treinamentos devem abranger conhecimentos de higiene e controle sanitário, 

tais como: higiene pessoal, ambiental, de utensílios, de equipamentos e de alimentos, e 

os mesmos devem ser realizados de forma contínua para assegurar a sua efetividade. 

(ARRUDA, 1996). 

Os acadêmicos desenvolveram seus conhecimentos com as participantes de 

atividades na Padaria Social durante os anos de 2018 e 2019; em maio de 2019 também 

houve um treinamento, através de palestra sobre “Diferenças sobre empregadas 

domésticas e diaristas” ministrado para um grupo de mulheres venezuelanas que 

participam do Projeto “Clínica de Direitos Fundamentais e Trabalho: direitos fundamentais 

sociais e inclusão social dos migrantes em Foz do Iguaçu” (curso de Direito/Foz).  

Após a atividade de maio de 2019, a coordenadora do projeto decidiu em encerrá-

lo, devido aos seus estudos no doutorado e, posteriormente com problemas de saúde da 

família, não houve mais possibilidades de retorno nas atividades, sendo encerrado o 

projeto. 

 
Considerações Finais 
 

Dessa forma acreditamos que estivemos a suprir uma grande lacuna na sociedade 

de Foz do Iguaçu, que é a falta de qualificação da mão-de-obra que lida com os afazeres 
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mais simples e operacionais, onde encontra-se na comunidade urbana preconceitos à 

ignorância e mediocridade das pessoas simples e sem treinamento que se disponibilizam 

a estes serviços, estas pessoas muitas vezes aguardam apenas uma oportunidade de 

poderem adquirirem tamanho conhecimento, muitas vezes se mostrando bastante 

acessíveis a mudança de hábitos e comportamentos, visando uma melhor condição de 

vida. 

Esperamos que num futuro próximo possamos retornar essa atividade, que nos é 

tão gratificante. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
lavinia.raquel@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto CR nº 48046/2016 
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REDES SOCIAIS E A FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL 

 
Aneline Maria Ruedell1  

Participantes: Aline Reginato2, Bruna Fernanda Rempel de Alcantara3,  
Gabrielle Batista de Aguiar4, Kauanny Lopes Pereira5, Kettlyn Stefan6 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: redes sociais; raciocínio clínico; educação. 
 
Resumo 
 
As vantagens e oportunidades que a internet traz atualmente são inúmeras, as redes 
sociais são as importantes fontes de informação e comunicação entre a maioria da 
população mundial, principalmente os jovens.  Dessa forma, surgiu o projeto de extensão, 
que está em andamento desde março de 2020 e tem como objetivo principal auxiliar no 
desenvolvimento do raciocínio clínico. A iniciativa tem como públicos-alvo acadêmicos e 
profissionais de fisioterapia interessados pela área neurofuncional. 
 
Apresentação 
 
As redes sociais são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os 
limites culturais e as relações de poder e podem ser uma medida de política social que 
reconhece e incentiva a atuação de atores sociais no seu contexto de atuação. De fato, 
observamos que hoje, as Redes Sociais conquistaram um grande espaço no meio digital, 
porque é nelas que muitos indivíduos se comunicam, interagem e se informam, tudo em 
apenas um clique.  
O presente projeto originou-se da percepção das dificuldades encontradas por 
acadêmicos de graduação, e até mesmo, profissionais de fisioterapia em elaborarem um 
plano de tratamento adequado, seguindo uma linha de raciocínio lógica. O raciocínio 
clínico é um processo cognitivo pelo qual o indivíduo está apto em estabelecer o 
diagnóstico correto frente a um problema clínico encontrado (Peixoto et al, 2018). Através 
do exercício do raciocínio, o profissional poderá oferecer uma terapêutica mais satisfatória 
para o seu paciente. Ademais, o raciocínio clínico estimula a prática baseada em 
evidências que vem sendo cada vez mais abordada, visto a responsabilidade dos 
profissionais em exercê-la. 

 
1 Doutora, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: ruedellane@gmail.com. 
2 Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:Alinereginato3@gmail.com. 
3Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:brunarempel@gmail.com. 
4Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:gbatistadeaguiar@gmail.com. 
5Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: kauannylopespereira@gmail.com. 
6Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: kettlynstefan@gmail.com. 
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A utilização das Redes Sociais é de suma importância como meio de estimular a 
elaboração de um melhor plano de tratamento, acaba promovendo uma maior aceitação 
entre os acadêmicos e profissionais nesse método de aprendizagem, pois, vivemos na 
era digital onde as principais fontes de informação, comunicação e interação são as redes 
sociais. Da mesma forma, este projeto de extensão visa colocar na prática os benefícios 
da contribuição no desenvolvimento do raciocínio clínico, e a elaboração de um plano de 
tratamento adequado.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto teve início em março de 2020, ele surgiu através do interesse em auxiliar os 
acadêmicos e profissionais em relação a melhora do raciocínio clínico, assim foi criado 
um grupo no aplicativo Telegram pela docente coordenadora onde reuniu os acadêmicos 
interessados. A docente solicitou a leitura de artigos, disponibilizou vídeos de autoria 
própria para que os participantes entendessem a temática apresentada. Posteriormente, 
foram realizadas reuniões online através da plataforma Google Meet onde todos os 
participantes interagiam trocando informações e ideias sobre o planejamento do projeto.  
No decorrer do projeto foram discutidas quais seriam as melhores formas de alcançar o 
público-alvo e atentando-se ao período atípico de pandemia. O grupo elaborou um 
formulário pela plataforma Google Forms, nele continham 7 questões de múltipla escolha 
e 1 questão aberta, relacionadas a quais assuntos da fisioterapia neurofuncional mais 
atraíam o interesse do público-alvo e quais as redes sociais de maior utilização. O 
formulário foi distribuído para os acadêmicos do 1° ao 5° ano do curso de Fisioterapia da 
Unioeste do Campus de Cascavel.  
Após todo o estudo e planejamento juntamente com a docente coordenadora, foi eleito o 
Instagram como forma de interagir com o público-alvo. Esta rede social foi escolhida 
devido a sua versatilidade em possibilitar várias formas de conteúdo como publicações, 
stories, enquetes, função de mensagem (direct), gravação de vídeo (Live ao vivo), entre 
outras ferramentas, e também por ser uma rede sem custo e de fácil acesso a grande 
parte da população. Antes de ser criado o perfil, os participantes tiveram que trabalhar na 
elaboração de uma logo para o projeto. A docente instrui sobre os elementos que 
deveriam estar representados, e em acordo mútuo, após a análise de várias propostas, foi 
eleita a logo. 
Ademais, previamente a abertura da conta no Instagram, os acadêmicos membros 
formularam um cronograma mensal de postagens sendo estabelecido em reunião que 
seriam duas publicações no máximo, por semana.  
Após todo preparo, o perfil foi inaugurado no dia 30 de novembro de 2020. As primeiras 
publicações se atentaram a explicar o projeto e seus objetivos. Posteriormente, foi 
apresentado acerca da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF). A CIF é uma ferramenta muito relevante e útil para o desenvolvimento do 
raciocínio clínico nos profissionais de saúde. Para MCINTYRE E TEMPEST (2007) “A CIF 
é um sistema de classificação que descreve a funcionalidade e a incapacidade 
relacionadas às condições de saúde, refletindo uma nova abordagem que deixa de 
focalizar apenas as consequências da doença, mas também classifica a saúde pela 
perspectiva biológica, individual e social em uma relação multidirecional”. 
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O projeto tem intenção de abordar mais sobre esta ferramenta. Além disso, gostaríamos 
de realizar encontros online com fisioterapeutas no próprio Instagram ou em outras 
plataformas para disseminar maior conhecimento e estimular o aprendizado em 
acadêmicos e profissionais da fisioterapia. 
           
 
Resultados 
 
Em relação ao questionário pelo Google Formas, 28 acadêmicos responderam as 
questões.   
Entre os resultados para as questões de múltipla escolha do formulário distribuído foi 
observado que grande parte dos acadêmicos participantes concorda que o conteúdo de 
Fisioterapia Neurofuncional esteja nas redes Sociais. Quando comparado (B, C, D) as 
plataformas mais utilizadas para acesso à conteúdos, verificamos que o Instagram foi o 
mais votado. Também verificou-se que 30% dos entrevistados não têm conhecimento 
sobre o que é Raciocínio Clínico (F) e que 96,4% (G) deles gostaria de ver este assunto 
sendo abordado nas redes sociais (Figura1). 
O Perfil foi inaugurado no dia 20 de Novembro de 2020 e até a data de hoje 29/01/2021 
há 221 seguidores.  
Quanto a questão aberta “Quais os assuntos sobre Fisioterapia Neurofuncional, você 
gostaria de assistir, ler nas redes sociais?”, alguns resultados foram: 

- “Relacionadas a fisioterapia neuropediátrica e doenças como Parkinson e 
Alzheimer.” 

- “Avaliação do paciente neurológico, protocolos de tratamento.” 
- “Casos Clínicos.” 
- “Marcha em PC em todos os estágios.” 
- “Sobre lesões medulares.” 
- “Tratamento de pacientes com AVE.” 
  

Quanto a logo do perfil, a escolhida foi RESFIN - Redes Sociais e a Fisioterapia 
Neurofuncional. Na logo temos a imagem de um cérebro representando a fisioterapia 
neurofuncional, um celular indica a forma de acesso às informações que é pelas redes 
sociais e atrás do celular, há em forma de saída conexões de redes identificando a 
comunicação entre redes sociais e conexões neurais (Figura2). 
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Figura1: Questões de múltipla escolha do formulário distribuído entre os acadêmicos do curso de 
fisioterapia da Unioeste, Campus de Cascavel. 

A B 

C D 

E F 

G 

492



 

 

  

 
Figura 2: Logo do grupo 

 
Lora et al. (2020) ao desenvolverem um perfil no Instagram sobre anatomia aplicada 
observaram que a utilização deste aplicativo como instrumento de disseminação do 
conhecimento na área da saúde foi determinante para o engajamento entre os conteúdos 
produzidos pelo grupo e a população externa. Podendo desta forma, ser um norteador e 
demonstrando a importância deste projeto para discussões sobre patologias da área de 
fisioterapia neurológica e principalmente raciocínio clínico, conforme grande parte dos 
acadêmicos demonstrou interesse neste assunto.  
Os resultados do questionário demonstraram que há espaço para discussão do raciocínio 
clínico no Instagram no intuito de torná-lo mais interessante para os jovens. Vale ressaltar 
que existem outras contas no Instagram que apresentam relação com Universidades, 
como exemplo, LiNReab (Liga Acadêmica Multidisciplinar de Neuroreabilitação da 
UFCSPA 9Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).    
 
Considerações Finais 
 
As reuniões dos participantes com a docente coordenadora foram de grande relevância 
para mantermos contato e para explanarmos as ideias. O projeto surgiu em um período 
de pandemia onde não era permitido o contato pessoal, logo, os encontros online e a 
comunicação por mensagem foram positivos. 
Ao elaborar os conteúdos para as postagens no Instagram, os participantes acabaram 
aprendendo mais, visto que auxilia no processo de aprendizagem a tentativa em ensinar 
outros indivíduos. Por outro lado, para publicar os conteúdos, foi encontrado dificuldade 
em sintetizar os pontos principais, pois entendemos que em um ambiente online de rede 
social os usuários preferem conteúdos mais curtos e objetivos.             
Esperamos alcançar um maior número de acadêmicos e profissionais. Planejamos 
realizar no futuro conteúdos diferentes e mais interativos para que os assuntos despertem 
maior interesse e se “fixem” na memória de aprendizagem dos indivíduos. Por fim, pode-
se inferir que o objetivo principal tem sido cumprido, pois estamos contribuindo, por 
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etapas, o desenvolvimento do raciocínio clínico. Compreendemos que é um processo que 
também requer a prática clínica e maior tempo de experiência e que o projeto é somente 
um dos pilares teóricos que podem ajudar para que se consiga atingir o completo êxito. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: resfinunioeste@gmail.com 
Instagram: @resfinunioeste 
Site: https://instagram.com/resfinunioeste?igshid=i59ca7hfjf57 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

58836/2019. 
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SAÚDE BUCAL NO HUOP - EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE 
 

Iris Sawazaki Calone1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Anna Kallyne Eberts Sebastiany2, Danielle Shima Luize Sottovia3, Francielle 

Carneiro Hirata4, Isabella Chmilouski5, Patrícia Oehlmeyer Nassar6, Tatiana Santos 
Assumpção Iachinski7 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Educação profissional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: educação; equipe multiprofissional; saúde bucal. 
 
Resumo 
 
O paciente hospitalizado está mais exposto ao risco de infecção, além de inúmeras 
alterações bucais. Este trabalho tem como objetivos levar conhecimento e técnicas a 
equipe multiprofissional de saúde do HUOP para promover saúde bucal em pacientes 
internados. A estratégia de ensino foi adaptada para cada especialidade e momento 
epidêmico. Conclui-se que o projeto é de suma importância e sua execução deve ser 
rotineira devido a alta rotatividade de profissionais no hospital. 
 
Apresentação 
 
No ambiente hospitalar o paciente está mais exposto ao risco de infecção, sendo a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o setor de maior risco com um aumento de cinco a 
dez vezes de contrair infecção. Pacientes internados geralmente estão com o estado 
clínico comprometido, ou seja, apresentam alterações no sistema imunológico, exposição 
a procedimentos invasivos, desidratação terapêutica e sob terapia medicamentosa e 
todos os seus efeitos adversos. Ainda pode ser ressaltado que grande parte destes 
pacientes são suscetíveis ao ressecamento da secreção salivar, tornando-se muco 
espessado, especialmente devido à incapacidade de nutrição, hidratação e respiração, 
situação observada principalmente nas alas de internamento de UTI, traumatologia e 
neurologia. As alterações bucais mais observadas em pacientes hospitalizados são: a 
doença cárie e infecções gengivais e periodontais associadas ao acúmulo de biofilme, 
candidose bucal, herpes labial recorrente, herpes zoster, granuloma piogênico, úlcera 
traumática e xerostomia. 

 
1 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: iris.odonto@yahoo.com.br. 
2 Acadêmico-Graduação, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: annaeberts@hotmail.com. 
3 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: ds.luize@hotmail.com. 
4 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: francielleh1@gmail.com. 
5 Acadêmico-Graduação, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: isabella.2608@hotmail.com. 
6 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: ponassar@yahoo.com. 
7 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: tatiana.assumpcao@unioeste.br. 
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A infecção é uma complicação frequente e de elevada mortalidade nos pacientes 
internados. Tendo em vista que na boca encontra-se praticamente a metade da 
microbiota presente no corpo humano, que essa colonização bucal é constante e que há 
sítios retentivos que favorecem o depósito de microoganismos, torna-se fundamental o 
controle rigoroso da higiene e da condição bucal saudável como medida preventiva de 
infecções locais e em especial para prevenir quadros de pneumonia nosocomial (Morais e 
da Silva, 2015). Pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato respiratório 
inferior, diagnosticadas após 48 horas da internação do paciente, não estando presentes 
nem incubadas anteriormente à data de internação. 
A promoção de saúde bucal traz o benefício na qualidade de vida e na recuperação dos 
pacientes, além de que os custos dos protocolos preventivos são muito menores, 
podendo chegar a 10% do custo investido no manejo dos pacientes com pneumonia 
nosocomial instalada (Amaral, Cortês e Pires, 2009). 
Este trabalho tem como objetivos levar conhecimento e técnicas à equipe multiprofissional 
do HUOP para promover saúde bucal em pacientes internados, estabelecer à equipe de 
saúde um padrão na abordagem das complicações bucais, uniformizar as ações de 
promoção de saúde bucal dentro do hospital, e esclarecer o trabalho do cirurgião dentista 
dentro da equipe multiprofissional.  
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia incluiu a chamada e seleção dos alunos para compor o projeto de 
extensão; elaboração do material de ensino; capacitação dos colaboradores para 
ministrar os temas propostos abaixo e articulação com o setor de educação permanente 
do HUOP para programar os treinamentos em cada setor. 
O método de ensino consistiu em curso com aula expositiva e discussão em grupo. As 
palestras duraram cerca de 30 a 40 minutos e foram realizadas dentro do Programa de 
Educação Permanente do hospital abrangendo o tema saúde bucal, higiene oral e com 
foco em prevenção de pneumonia nosocomial. As palestras foram adaptadas para cada 
especialidade, sendo o maior grupo o da enfermagem, o qual em 2019 foi realizada em 6 
momentos diferentes para possibilitar o acesso dos diferentes turnos de equipe de 
enfermagem das alas G3, G2 e UTI adulto. Neste mesmo ano o POP de Higiene Oral 
(POP de HO) para pacientes internados em UTI foi revisado, atualizado e amplamente 
difundido entres as equipes de enfermagem da UTI, um trabalho realizado 
individualmente, com a abordagem de cada colaborador deste grupo em momentos 
apropriados para não interromper o serviço. Em dois momentos diferentes foram 
realizados reunião de discussão sobre saúde bucal e seus reflexos sobre a saúde geral 
do paciente com a equipe médica e também com a equipe de fisioterapia intensivista. 
No ano de 2020, com o surgimento da pandemia, o projeto foi direcionado ao 
enfrentamento da Covid-19. Iniciou-se um estudo intensivo acerca da doença para 
orientar as equipes de saúde quando aos cuidados relativos à contaminação, visto que o 
principal meio de contágio é através da saliva. Mediante o estudo houve a adaptação do 
POP de HO para a pandemia, visando minimizar o risco de contágio e seguir as novas 
recomendações da ANVISA diante da pandemia. Novas palestras e treinamentos foram 
instituídos para as equipes de saúde, sendo o treinamento adaptado ao tempo de 15 
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minutos, ofertado em vários dias e horários da semana para que o serviço de prestação 
de saúde não fosse interrompido, deslocando grupos de 2 a 4 profissionais por vez no 
próprio local de trabalho para que não houvesse déficit na prestação do atendimento e 
não houvesse aglomeração. Um vídeo educativo com o novo POP de HO adaptado a 
pandemia foi criado e amplamente divulgado através de aplicativos e redes sociais.  
Com a criação da UTI Covid no HUOP, este projeto levou informação e treinamento a 
equipe de enfermagem, realizando o treinamento no local, em vários turnos e horários até 
atingir toda a equipe, enfatizando a importância do cuidado bucal para prevenção de 
pneumonia nosocomial e o autocuidado para evitar o contágio. 
Ainda neste ano, as palestras e treinamento foram ofertados também a UTI pediátrica em 
vários horários com grupos de 2 a 3 profissionais para evitar aglomeração, além do 
estudo e elaboração de um POP de HO direcionado para este setor. 
 
Resultados 
 
O projeto levou informação de saúde bucal às equipes de saúde multidisciplinar e 
treinamento prático na execução do POP de HO a quase toda a equipe de enfermagem 
das alas G2, G3, UTIs adulto, pediátrico e Covid nestes 2 anos de atuação. O trabalho 
articulado com setor de Educação Permanente do Hospital e o setor de Qualidade foi 
fundamental para que as informações chegassem aos profissionais. 
A criação e ampla divulgação do vídeo educativo de saúde bucal e cuidados orais durante 
a pandemia foi importante para atingir todos os profissionais do HUOP em uma época 
onde a proximidade física é indesejada. O vídeo extrapolou as dimensões do HUOP 
através da internet levando conhecimento a muitas outras pessoas no Brasil. 
Conclui-se que o projeto é de suma importância e sua execução deve ser rotineira e 
cíclica devido a alta rotatividade de profissionais no hospital, principalmente da equipe de 
enfermagem. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Anna Kallyne Eberts Sebastiany 
Celular: (45)99819-4629  
Email: annaeberts@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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SINTAXE: O PERÍODO SIMPLES NA GRAMÁTICA TRADICIONAL 

 
Alcione Tereza Corbari1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Daniele Bertollo2, Juliana Medina Marques3 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Educação profissional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: língua portuguesa; sintaxe; EAD. 

 
Resumo 
 
O projeto “Sintaxe da língua portuguesa: a EAD como caminho para a socialização do 
conhecimento” foi criado para atender à demanda por estudo da  estrutura da língua, 
especialmente na formação inicial  e continuada de professores de língua portuguesa. 
Atreladas ao projeto, em 2020 foram oferecidas duas edições do curso “Sintaxe: o período 
simples na gramática tradicional”, que atendeu tanto alunos de Letras da Unioeste quanto 
interessados de todo o território nacional.  
 
Apresentação 
 
Em 2018, foi ofertado o curso Morfologia básica da língua portuguesa: estrutura e 
formação da palavra e, após a consolidação desse curso extensionista, surgiu grande 
demanda relacionada ao nível sintático. Desse modo, a professora doutora Alcione 
Tereza Corbari, do CECA/Campus de Cascavel, propôs o projeto de Sintaxe. Em 2020, 
em contexto de pandemia, foram ofertadas duas edições de curso com foco no período 
simples, conforme os preceitos da gramática tradicional. Considerando a relevância das 
práticas de reflexão linguística, foi proporcionado aos alunos um espaço para refletir sobre 
o funcionamento da língua portuguesa e seus mecanismos. Também foram estimuladas 
reflexões sobre o ensino de língua, uma vez que a maioria dos cursistas são professores 
formados ou em formação. Embora o curso tenha sido pautado na gramática tradicional, o 
projeto não se ateve aos conhecimentos tradicionais de sintaxe, mas também promoveu 
reflexões que visavam, inclusive, à crítica a tal modelo e, em especial, à Nomenclatura 
Gramatical Brasileira. A modalidade on-line facilitou que alunos de outros estados 
tivessem acesso ao curso, além de ter possibilitado novas maneiras de relacionar-se com 
o conteúdo por meio de aparatos tecnológicos, o que, segundo Prado (2005), é essencial 
para o exercício de uma cidadania democrática, participativa e responsável.  
Entre os objetivos do projeto, estão: a) criar curso a distância, ofertado a todo o território 
nacional; b) inserir a universidade em contextos educacionais mais abrangentes e 
inclusivos, contribuindo para sua excelência; c) tornar acessível o conhecimento 
historicamente construído relacionado à sintaxe da língua portuguesa; d) promover o 

 
1 Doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: alcione_corbari@hotmail.com.  
2 Mestre, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: danixbertollo@gmail.com. 
3 Acadêmica, Letras, CECA, campus de Cascavel. Bolsista do projeto. E-mail: medinajuh@gmail.com. 
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ensino de uma base sólida e indispensável para os níveis mais avançados de sintaxe; e) 
colaborar para o aprofundamento dos conhecimentos de estudantes de Letras e 
profissionais já formados, complementando sua formação; f) estudar a abordagem 
tradicional da gramática por meio de reflexões sobre a estrutura da língua portuguesa e 
seu ensino, considerando suas limitações e conhecendo seus mecanismos e 
funcionamento. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A primeira edição do curso abriu inscrição no dia 15 de maio, e no dia seguinte já contava 
com mais de 40 inscrições, o que levou ao encerramento das inscrições, feitas por meio 
de formulário do Google Docs. O curso ocorreu no período de 16 de junho a 31 de agosto 
de 2020. Contou com aulas síncronas ministradas na plataforma digital Zoom, às terças 
de manhã. As aulas possibilitaram interação direta com a professora, em aulas dialogadas 
com base em slides explicativos disponibilizados para os participantes. Além das 
interações semanais no Zoom, visando à fixação do conteúdo, os alunos receberam 18 
questionários organizados no Google Docs, o que possibilitou o aprofundamento dos 
conteúdo estudados. Além disso, manteve-se um grupo de WhatsApp, a partir do qual a 
professora enviava desafios, visando à reflexão sobre a estrutura da língua. Para receber 
o certificado, foi exigido que o aluno tivesse feito pelo menos 75% das atividades, 
realizado a prova final e atingido, no mínimo, 75% de presença nos encontros. 
 

 
Figura 1 - Registro dos encontros síncronos da 1° edição: Mídia social Facebook – Língua Portuguesa - 

Que Lindeza! 

 
As aulas síncronas da primeira edição foram editadas e disponibilizadas no canal do 
Youtube (Língua Portuguesa: Que lindeza!) administrado pela professora coordenadora. 
Da edição resultaram mais de 100 videoaulas, com uma média de 7 minutos. Algumas 
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dessas aulas estão públicas no canal, podendo ser visualizadas por qualquer pessoa que 
o acesse.  
Ainda em 2020, ocorreu a segunda edição do projeto de extensão, com inscrição entre 29 
de setembro a 15 de outubro, com um total de 40 inscritos de todo o Brasil. Além das 
videoaulas, foram disponibilizados 18 questionários (revisados da edição anterior) e mais 
14 questionários com desafios. As interações ocorreram pela plataforma EdModo, onde o 
cursista pôde interagir com as/os professoras/professores ou tutoras/tutores. A segunda 
edição também contou com uma sala de aula virtual criada na plataforma EdModo, com 
um mural que possibilitou discussões com a turma e interação direta com a professora 
coordenadora do projeto e mais duas professoras tutoras.  
Todos os materiais e os 18 questionários da primeira edição foram aperfeiçoados e 
organizados em PDF interativo com links diretos para as videoaulas e atividades.  
 

 
Figura 2 – Exemplo das videoaulas disponibilizadas no canal Língua Portuguesa - Que Lindeza!, no 

YouTube 

 

 
Figura 3 - Sala virtual na plataforma EdModo 
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Resultados 
 
O curso de sintaxe se apresentou como uma oportunidade para que se revisassem e 
aprofundassem os conhecimentos relativos às relações entre palavras na oração e das 
orações no período, tendo como meta a reflexão sobre os conceitos de sintaxe presentes 
na gramática tradicional, considerando também estudos linguísticos pautados nesse nível 
de análise. É relevante pontuar que o estudo a distância exige disciplina, mas que o aluno 
não esteve sozinho, pois, nesse tipo de interação, o aluno da interação com instrutores e 
com uma organização de apoio, o que resulta em uma espécie de diálogo em forma de 
tráfego de mão dupla” (LANDIN, 1997). 
Assim, o aluno pôde contar com um sistema de apoio on-line para tirar dúvidas ou buscar 
explicação e auxílio complementares. Por abarcar estudantes de todo o país, o curso de 
sintaxe se tornou uma forma moderna e prática para que se democratize o ensino, 
possibilitando o aumento da acessibilidade a conteúdos que, por vezes, restringem-se ao 
meio acadêmico. 
Os alunos participantes realizaram um questionário de diagnóstico inicial e uma prova 
final que refletiu o contraste entre as notas. A partir da comparação das notas obtidas no 
estágio inicial e final do curso, pôde-se observar que a maior parte dos alunos aprofundou 
seus conhecimentos sobre a sintaxe da língua portuguesa, desenvolvendo reflexões 
sobre a gramática tradicional e criando base para conteúdos mais complexos. 
Os participantes também foram inseridos em discussões sobre o funcionamento e ensino 
da língua portuguesa, possibilitando reflexões sobre a gramática tradicional e suas 
limitações. O projeto mostrou-se de grande valia aos estudantes que interagiram 
constantemente com os colegas e a professora, além de explorarem novos recursos 
tecnológicos e diferentes formas de aprendizagem.    
Os conteúdos acessíveis disponibilizados em PDF, formulários do Google Docs e 
videoaulas no Youtube possibilitaram que os alunos estudassem de diversos lugares e 
pudessem tirar suas dúvidas com interações virtuais, práticas e rápidas, permitindo, 
assim, o estudo conforme o ritmo de cada aluno.  
Também foi feita uma avaliação final do curso, que podia ser respondida anonimamente, 
de onde foram avaliados os seguintes aspectos: aula on-line – didática docente; 
organização do curso; material de apoio; interações on-line; exercícios – questionários; 
exercícios – desafios. A avaliação foi positiva para todos os itens, registrando-se a 
ocorrência predominante da resposta “excelente” e algumas ocorrências de “excelente”. 
Nesse questionário, disponibilizou-se também espaço para pontuar os pontos positivos e 
os pontos negativos. A seguir, pontuam-se algumas das avaliações positivas:   
 

“Curso bastante dinâmico, meus pontos altos vão para a organização dos slides e as explicações da 
docente. Os exercícios também foram bem aplicados, mas exigiam bastante organização dos 
participantes (deixei de fazer um e só percebi com o relatório das horas cumpridas).” 
 
“O curso foi muito bom para mim, pois eu pude ter uma noção do que é sintaxe e aprender muitas 
coisas que eu NUNCA aprendi na escola. E claro, tudo que aprendi no curso levarei por toda minha 
vida acadêmica. Confesso que não foi fácil, mas tenho certeza que todos os materiais e aulas me 
ajudaram muito. Parabéns pela iniciativa, professora! Acredito que todos os alunos que ainda não 
estudaram sintaxe na graduação deveriam fazer o curso antes de ir direto para a matéria. Estudar 
algo quando se tem uma base disso fica muito mais fácil e produtivo!” 
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“Para mim o curso foi muito substancial por ser minha primeira inserção aprofundada com a sintaxe, a 
qual tinha muita dificuldade, para entender a nomenclatura, as posições e classes que as palavras 
assumem e todo um conjunto de regras que com o tempo a gente já pensa nelas automaticamente. 
Penso que o curso também influenciou os alunos a não deixarem de estudar na pandemia, apesar de 
toda dificuldade que este momento proporciona ainda estamos dispostos a estudar.” 
 
“Os pontos positivos desse curso foram diversos: o conteúdo foi repassado de forma objetiva (e bem-
humorada); o curso, no geral, foi muito bem organizado e planejado; os materiais de apoio (vídeos e 
esquemas) auxiliaram na compreensão do conteúdo; os desafios e as dicas traziam formas 
diferenciadas/interessantes de lidar com a sintaxe etc. Eu sinto que realmente aprendi com as aulas, 
principalmente agora que estou revendo o período simples com a aula 'oficial'...percebo o quanto 
evolui comparando os questionários que respondi para o curso e os que realizei para as aulas.” 

 
E, abaixo, são apresentadas algumas das avaliações que apontaram para aspectos 
negativos do curso: 
 

“Apenas algumas poucas “confusões” geradas em alguns formulários de exercício”. 
“Não penso que o curso teve algum aspecto negativo, pois foi divertido, diferente, nos adaptamos 
bem ao modo que a Professora produziu as aulas e não foi fácil mas, não ser fácil não quer dizer que 
não foi maravilhoso.” 
 
“Profa., não é um ponto negativo do curso. Mas é um ponto negativo do digital mesmo. Eu não gosto 
muito do google forms: (já tive diversos problemas com ele, mas, enfim. Apenas uma colocação 
particular mesmo. Estamos todas e todos aprendendo diante do acontecimento da pandemia.” 
 
“O conteúdo não é muito simples e talvez precisasse de um pouco mais de aulas para aprofundar 
melhor as discussões.” 
 
“Como se propôs a acontecer, o curso cumpriu muito bem o objetivo, não há pontos negativos. Lógico 
que encontros na universidade seriam muito melhores, não me adaptei muito bem ainda às atividades 
online (todas elas: aulas; leituras; escrita), mas teremos que aguardar pra isso voltar a acontecer, rs. 
Não há nenhum.” 
 
“Os pontos negativos são por particularidades minhas por ainda estar tendo a matéria referente ao 
assunto.” 

 
As avaliações, tanto positivas quanto negativas, quando dizem respeito a questões de 
domínio da equipe organizadora, embasarão as decisões para as próximas edições do 
curso. 
 
Considerações Finais  
 
É importante observar que a aprendizagem a distância deve ser vista como uma 
oportunidade de interação e compartilhamento. Do aluno é exigida uma postura mais ativa 
diante de seu aprendizado, maior disciplina e organização. Considerando tais elementos, 
o projeto atingiu seu objetivo ao oferecer cursos de qualidade a distância, pois os alunos 
demonstraram engajamento com a proposta e bons resultados na aprendizagem de 
sintaxe.  
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Assim como os alunos, a equipe envolvida no trabalho também se inseriu e desenvolveu 
habilidades em um novo contexto educacional on-line, beneficiando todos os lados, além 
de socializar um conteúdo geralmente restrito à academia, tornando a universidade mais 
acessível para alunos de todo o território nacional. 
 
Formas de contato com a ação 
 
Mídia Social Facebook: https://www.facebook.com/linguaportuguesaquelindeza 
Canal no YouTube: https://youtu.be/J5meJqE_iNM 
E-mail: professoraalcionecorbari@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
56942/2019 
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UM CURSO DE FRAÇÕES PARA PEDAGOGOS 

 
Andréia Büttner Ciani1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Francieli Cristina Agostinetto Antunes 2, Claudia Brandelero Rizzi 3, 
Leonardo Salvador 4, Lucas Felipe dos Santos Zanella 5 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Educação Profissional) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: formação de professores; números fracionários; frações. 
 
Resumo 
 
O projeto tratou do ensino e aprendizagem de números fracionários, suas propriedades e 
operações, por meio de diferentes ferramentas metodológicas, com o objetivo de 
apresentar o conteúdo utilizando metodologias que os participantes, pedagogos, podem 
vir a utilizar para ensiná-lo. Os encontros foram pautados em uma sequência didática 
fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa e na estratégia metodológica 
Resolução de Problemas articulada ao uso de tecnologias. O projeto se mostrou 
proveitoso do ponto de vista conceitual e metodológico pedagógico. 
 
Apresentação 
 
Neste projeto foram abordados os conceitos de número racional em sua forma fracionária, 
bem como propriedades e operações. O objetivo foi reforçar e/ou introduzir o 
conhecimento por meio de exemplos práticos e de diferentes metodologias. Uma 
sequência didática foi desenvolvida durante o curso, fundamentada na teoria da 
Aprendizagem Significativa, seguindo a orientação pedagógica da Resolução de 
Problemas articulada ao uso de tecnologias O projeto se mostrou proveitoso tanto do 
ponto de vista conceitual da Matemática, quanto do ponto de vista dos recursos e 
metodologias de ensino apresentada aos futuros professores.  
No ano de 2018 coordenamos o projeto de extensão denominado Alicerces Matemáticos, 
cadastrado na PROEX e já finalizado. Este projeto que tivera como público-alvo alunos 
ingressantes em cursos superiores de Ciências Exatas e a comunidade em geral 
interessada em ampliar seus conhecimentos de Matemática Básica. Porém, um público 
inesperado se inscreveu e se destacou participando das aulas, a saber este público foi os 
estudantes de cursos de Pedagogia e pedagogos formados, professores e futuros 
interessados, preocupados em ampliar seus conhecimentos de Matemática Básica. A 
justificativa destes pedagogos foi que estariam preocupados em aprender Matemática e 

 
1 Doutora, Licenciatura em Matemática, CCET, Cascavel, andbciani@gmail.com.  
2 Doutoranda, Licenciatura Matemática, CCET, Cascavel, francieliantunes@gmail.com. 
3 Doutora, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, claudia_rizzi@hotmail.com. 
4 Graduado, Licenciatura em Matemática, CCET, Cascavel, leonardosalvador1903@gmail.com. 
5 Graduado, Licenciatura em Matemática, CCET, Cascavel, lukaszanela@hotmail.com. 
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como ensiná-la, uma vez que, muito em breve, estariam se deparando com a tarefa de 
ensiná-la às crianças dos Anos Iniciais. Dentre os assuntos abordados no projeto o que 
mais despertou interesse e dúvidas, neste público específico, foram os números racionais 
e suas operações. Assim, surgiu a ideia, necessidade, em elaborar um curso direcionado 
às expectativas destes futuros professores. Ainda, os acadêmicos dos cursos de 
Pedagogia e pedagogos formados, em sua maioria, não frequentam aulas adicionais de 
Matemática, salvo quando são convidados a frequentar oficinas ou cursos que trabalham 
metodologias para o ensino de Matemática, mas que não trabalham conhecimento 
específico de Matemática.  
Esse projeto foi pensado e estruturado para proporcionar aos participantes revisão, ou até 
mesmo a aprendizagem, de conceitos matemáticos inerentes à Educação Básica, em 
particular, os números racionais em sua forma fracionária, suas propriedades e operações 
por meio de uma metodologia pedagógica, fundamentada em vertentes teóricas da 
Educação Matemática articulada ao uso de tecnologia. Além disso, trabalhamos os 
conceitos retomando os conhecimentos prévios dos participantes, levando-os a refletir 
sobre a teoria da Aprendizagem Significativa e de como utilizá-la em sala de aula.  
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia de ensino foi pautada fundamentada na teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel (ARAGÃO, 1976), seguindo a orientação pedagógica da 
Resolução de Problemas (ONUCHIC, 1999). Ainda foram construídas ferramentas 
fazendo uso de Tecnologia Informática na Educação. Juntamente com o grupo Educação 
Matemática e Informática (EM&I) foi construída e aperfeiçoada uma sequência didática 
para o ensino e aprendizagem de frações, seguindo os pressupostos teóricos referidos 
para orientação didática e pedagógica. (RIZZI; ANTUNES; RIZZI, 2019). 
O grupo Educação Matemática e Informática (EM&I)6 cadastrado na Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, desenvolve pesquisa, ensino e extensão na temática da 
Informática na Educação Matemática. Dentre as produções realizadas pelo grupo 
podemos destacar uma sequência didática para o ensino e aprendizagem de frações. 
Quatro integrantes deste projeto de extensão participaram também da confecção desta 
sequência didática no âmbito do grupo EM&I.  
Após elaboração e organização das aulas, foram realizadas divulgações junto às turmas 
de Pedagogia e iniciado o curso que contava com encontros semanais de duas horas. 
Inicialmente foram previstos quinze encontros, porém com o desenvolver das atividades, 
os futuros pedagogos demonstraram bastante dificuldade com o conteúdo de Fração, o 
que tornou necessário o aumento do número de encontros. A prorrogação do prazo de 
término do curso também se fez necessária por conta do período de greve vivido na 
Universidade, tornando o final do projeto adiado para os meses seguintes ao previsto. 
Os integrantes do projeto se reuniam semanalmente, às terças-feiras, para discussão, 
elaboração de material e preparação dos encontros com os alunos, que aconteciam 
semanalmente, às segundas-feiras, das 17h às 19h no Laboratório de Ensino de 
Matemática (LEM), com duração de duas horas. 

 
6 Página do referido grupo: <https://www.inf.unioeste.br/ie/index.html>. 
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 A Tabela 1 traz uma breve descrição dos conteúdos abordados, a metodologia e os 
recursos utilizados em cada encontro.  
 
Quadro 1 – Mapa de aulas 

Encontros Conteúdo, metodologia e recurso 

1º)  
Relembrar alguns conhecimentos prévios relevantes à aprendizagem dos 
conceitos de fração por meio da Resolução de Problemas. Cruzadinha. 

2º)  
Introdução aos números racionais em sua forma decimal. Questões que 
problematizam a ida ao cinema e seu custo. 

3º)  

Frações e grandezas. Introdução à representação fracionária dos 
números racionais por meio da problematização de uma receita de bolo e 
a resolução de problemas associados à elaboração do bolo, seu custo, 
sua venda e sua divisão.  

4º)  
Divisão do todo em partes iguais. Problematização da necessidade de 
uma representação fracionária para representar uma divisão.  

5º)  

Divisão do todo em partes iguais. Formalização do número fracionário. 
Aprofundamento e exploração da questão geradora: um bolo. Frações 
que podem representar um pedaço. Outros problemas que envolvem a 
representação fracionária como representante da divisão de um todo em 
partes iguais. 

6º)  
Leitura de frações. Questões que levam os participantes a interpretarem 
a representação fracionária quanto ao significado do numerador e do 
denominador. Frações próprias e impróprias. Representações pictóricas. 

7º)  

Comparação de frações. Problemas geradores que exigem a ordenação 
dos números racionais a fim de levá-los a compreender que numerador e 
denominador não podem ser lidos como números independentes, mas 
que somente a leitura de ambos como um todo é que compõe o número 
fracionário. Utilização dos símbolos de menor (<) e maior (>).  

8º)  

Comparação de frações. Continuação da resolução de problemas 
geradores que implicam na ordenação dos números racionais, a fim de 
levá-los a compreender que numerador e denominador não podem ser 
lidos como números independentes, mas que somente a leitura de ambos 
como um todo é que compõem o número fracionário. Utilização dos 
símbolos de menor (<) e maior (>). Auxílio de representações pictóricas. 

9º)  

Comparação de frações. Questões geradoras que colocam os 
participantes diante da problemática de ordenar números fracionários 
com denominadores diferentes, induzindo-os à construção de 
representações pictóricas, gerando a necessidade de equivalência. 
Construção de um painel de equivalência. 
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10º)  
Simplificação de frações. Problemas geradores que levam à comparação 
de representações fracionárias e a sua transformação em frações 
irredutíveis podem simplificar a resolução destes problemas.  

11º)  
Situações problema mais complexas que envolvem a necessidade da 
comparação entre frações, apontando para a utilidade da equivalência de 
frações. Jogo “Dorminhoco das frações equivalentes”. 

12º)  
Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Problemas 
geradores que levam os participantes e perceber o algoritmo da adição e 
subtração de frações. 

13º)  

Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 
Problemas geradores que levam os participantes e perceber o algoritmo 
da adição e subtração de frações, quando estas possuem 
denominadores distintos. 

14º)  

Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A fim de 
chamar a atenção dos participantes para a utilidade da transformação de 
duas frações em outras equivalentes de mesmo denominador, trouxemos 
novamente o jogo “Dorminhoco das frações equivalentes”. 

15º)  

Compreender o processo de adição e subtração de frações com 
denominadores diferentes. Problemas geradores que levam os 
participantes e perceber o algoritmo da adição e subtração de frações, 
transformando-as em frações equivalentes com o mesmo denominador. 

16º)  

Formalização do conceito de adição de subtração de frações. Situações 
problema que necessitam destas operações e geram a necessidade de 
compreensão da equivalência de frações e das regras de adição de 
subtração. 

Fonte: Adaptado de <https://www.inf.unioeste.br/ie/layouts/sequencia.html>.  
 
 
 
Resultados 
 
Inicialmente os participantes demonstraram grande dificuldade na compreensão e 
operação com frações e também com o trabalho pautado na metodologia Resolução de 
Problemas, dificuldade que foi diminuindo com o passar das aulas. Esse período foi 
relevante também para os dois monitores do Curso de Licenciatura em Matemática que 
puderam desenvolver habilidades frente a uma sala de aula e trocar experiências com as 
colegas do curso de Pedagogia, que neste momento eram alunos. 
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Figura 1 – Alunos jogando Dorminhoco das Frações Equivalentes 
 
Tivemos como resultados deste projeto; o estudo e pesquisa dos acadêmicos do curso de 
licenciatura em Matemática e a sequência didática composta por quinze aulas para o 
ensino do conteúdo de Frações. Consideramos que a contribuição mais efetiva foi a 
elaboração e disponibilização de material didático e metodológico, voltado ao público 
discente e docente, o qual pode servir de embasamento para outros projetos. Além disso, 
os licenciados, Zanella (2019) e Salvador (2019), participantes colaboradores, elaboraram 
suas monografias de conclusão e curso a partir dos estudos, pesquisas e análise dos 
dados produzidos concomitantemente ao desenvolvimento deste projeto. 
 
 
Considerações Finais 
 
Foram encontradas algumas dificuldades. A primeira foi a baixa frequência dos 
participantes, sendo que poucos foram persistentes e seguiram até o final do projeto. A 
greve, provocou um intervalo no curso e várias pessoas não retornaram após esse 
período. Também a disparidade de conhecimentos prévios relevantes à aprendizagem de 
Fração dentre os alunos foi algo que tivemos que lidar e ajustar no decorrer das aulas. 
Ainda cabe ressaltar que apesar de serem alunos de um curso de Pedagogia, inicialmente 
se mostraram resistentes à metodologia da Resolução de Problemas, o que foi superado 
ao longo do curso. Isso se revelou positivo, pois ampliou as possibilidades metodológicas 
de ensino para estes futuros professores. 
Por fim, o projeto se mostrou proveitoso tanto do ponto de vista conceitual da Matemática, 
quanto do ponto de vista dos recursos e metodologias de ensino.  
 
 
Formas de contato com a ação 
 
O material utilizado nos encontros está disponível no site: 
<http://www.inf.unioeste.br/ie/layouts/sequencia.html>. Outra forma de contato com a 
ação pode ser por meio do e-mail dos participantes, os quais encontram-se 
disponibilizados em nota de rodapé na primeira página. 
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USO DO SERVIÇO DE TELEMEDICINA EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19 

 
Julio Cesar Empinotti 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Phallcha Luízar Obregón2, Hirofumi Ueda3, Claudio Barradas Sebastião4,  
Brandina A. Moura5, Larissa Cristina Mercado Rodrigues6, 

 
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 objetivo deste trabalho é apresentar as atividades realizadas no setor de Telemedicina 
em 2020. Os resultados apontam 200 atividades efetuadas e 760 participantes. Os 
usuários foram profissionais de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicólogos, 
residentes da área de saúde do Hospital Universitário, entre outros. A abordagem foi 
multiprofissional e com foco nas necessidades do Sistema Único de Saúde com vista a 
melhoria do atendimento à saúde da população.  
 
 
Apresentação 
 
O setor de Telemedicina do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) desde 
2010 vem proporcionando condições para videoconferências em diversas áreas da saúde 
(OBREGON et al., 2019). Em tempos de pandemia por COVID-19, as ações planejadas 
para 2020 foram afetadas pela suspensão das atividades nas universidades no país. 
Assim, em março, as aulas nas universidades paranaenses foram suspensas pelo 
Governador do Estado como uma das medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (BRASIL, 2020). Por 
sua vez, no HUOP as medidas adotadas incluíram a suspensão de cirurgias eletivas, dos 
atendimentos no ambulatório, abertura da Ala COVID-19 constituída pelas unidades de 
Enfermaria e UTI COVID, abertura do ambulatório COVID para profissionais da 
instituição, afastamento de trabalhadores que faziam parte de grupos de risco, entre 
outros. Este novo cenário, caracterizado pela ausência de acadêmicos e docentes dos 
cursos da saúde levou a suspensão das atividades previamente programadas junto a 

                                            
1 Doutor, curso de Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: telemedicina@unioeste.br 
2 Doutora, curso de Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: phallcha@terra.com.br 
3 Especialista, curso de Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail:  telemedicina@unioeste.br 
4 Divisão Informática, HUOP, Cascavel. E-mail: telemedicina@unioeste.br 
5 Técnica Administrativa, curso de Medicina, Cascavel. E-mail: telemedicina@unioeste.br 
6 Acadêmica Psicologia, estagiária, UNIPAR, Cascavel. E-mail:ttelemedicina@unioeste.br 
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hospitais e universidades parceiras incluindo a Rede Universitária de Telemedicina 
(RUTE, 2019). O impacto da pandemia repercutiu na morbimortalidade do HUOP. Assim 
em 2020, 13.258 pacientes da região Oeste do Paraná foram internados no HUOP, sendo 
713 nas unidades COVID dos quais, 474 confirmaram para COVID-19 e 126 evoluíram 
para óbito (OBREGON, 2021). A falta de conhecimento e habilidades de profissionais da 
saúde que atuavam no HUOP frente a pandemia por COVID-19, motivou a procura de 
novos conhecimentos. É neste contexto, que as tecnologias de informação e a 
Telemedicina se apresentam como alternativa eficiente, barata e oportuna para atender 
as necessidades destes profissionais. O objetivo deste trabalho é apresentar as 
atividades desenvolvidas no Setor de Telemedicina do HUOP / UNIOESTE - Campus de 
Cascavel, em 2020.  
 
 
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. O serviço funciona de segunda a sexta-
feira e atende os profissionais da área de saúde que desenvolvem atividades no HUOP, 
respeitando agendamento prévio. Em 2020, o setor contou com o auxílio de um estagiário 
e um técnico de tecnologia em informação, para auxiliar nas atividades. Alguns servidores 
foram afastados por pertencerem ao grupo de risco. Para a obtenção das informações 
foram utilizadas as listas de presença disponibilizadas pelo setor de telemedicina. As 
informações foram preenchidas em uma planilha e analisadas com o software Excel 2013.  
As atividades foram desenvolvidas nas três salas de videoconferência. Porém, um dos 
ambientes foi destinado para o uso exclusivo dos profissionais (médicos) que atendem na 
Unidade de Terapia Intensiva COVID, e um equipamento de videoconferência foi 
instalado na unidade COVID. A comunicação entre esses dois ambientes teve a 
finalidade, por um lado, de facilitar a troca de experiências entre especialistas médicos 
sobre os casos de maior gravidade, possibilitando a discussão diária (ações iniciadas em 
março/2020 e que continuam até o presente). Por outro lado, evitava-se a circulação 
desnecessária de profissionais dentro da área COVID, pelo risco de contágio. As 
atividades deste ambiente não fazem parte das estatísticas apresentadas neste trabalho. 
Os outros dois ambientes foram utilizados para atividades variadas como 
videoconferências, aulas a distância, reuniões, apresentação de Trabalho de Conclusão 
de Residência (enfermagem e farmácia), entre outros. Devido ao aumento do número de 
casos e internações por COVID-19, houve a necessidade de treinar profissionais recém 
contratados e antigos para o uso correto de novos protocolos e equipamentos utilizados 
no HUOP. Alguns treinamentos ocorreram nos ambientes da Telemedicina. A isto 
agregou-se o retorno de alunos de medicina e enfermagem dos últimos anos para 
atividades de estágio hospitalar (agosto), permitindo a retomada de algumas 
videoconferências. Também ocorreram reuniões de caráter administrativo e institucional 
por videoconferência com a participação de profissionais do HUOP, reitoria e outros. O 
número de participantes por atividade foi menor em relação aos anos anteriores devido a 
limitação de espaço e manutenção da distância entre as pessoas visando evitar a 
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aglomeração de pessoas. O serviço foi utilizado por profissionais de saúde: médicos, 
dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, serviço social, psicólogos, fisioterapeutas, 
profissionais que atuam em setores administrativos e de gestão hospitalar. A maioria das 
atividades realizadas tiveram como foco a melhoria da qualidade do atendimento dos 
pacientes internados no HUOP. Para melhor compreensão as atividades foram 
organizadas em 6 grupos/categorias, constituídos por: 1) Grupo de Medicina (graduação, 
residência médica), caracterizado pela discussão de casos graves de pacientes 
internados no HUOP; 2) Grupo de treinamento de profissionais (novos e antigos), sob 
coordenação de médico da UTI, houve treinamento de ECMO (Oxigenação por 
membrana extracorporal), e sob coordenação da Telemedicina / informática ocorreu o 
treinamento para uso do novo sistema de imagem do Centro de Imagem (PACS GE), 
entre outros; 3) Grupo de Atividades multiprofissionais (envolvendo profissionais de vários 
setores – psicólogos, enfermagem, médico, farmacêutico), voltados para discussão e 
avaliação de atendimentos de saúde mental, obesidade; 4) Grupo de Outros cursos da 
saúde (residentes de enfermagem, farmácia hospitalar, bucomaxilofacial, fisioterapia), 
voltado para aulas a distância, apresentação de Trabalho de Conclusão de Residência, 
discussão de casos, entre outros; 5) Grupo de Reuniões (coordenadores, diretores), 
diversos coordenadores ou diretores da instituição com setores da reitoria, campus de 
Cascavel, SETI, 10ª Regional de saúde, envolvendo diferentes assuntos de interesse 
institucional e de recomendações frente a pandemia; 6) Grupo de videoconferências, com 
destaque para a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano.   
 
Resultados 
 
Em 2020 foram efetuadas 200 atividades no setor de Telemedicina e contou com a 
participação de 760 pessoas. A média de participantes foi de 4 pessoas/atividade.  

 
Figura 1 – Número de atividades mensais. Telemedicina, 2020. 
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Na Figura 1 observa-se que as primeiras atividades iniciaram em março, em pequeno 
número. Ao longo do ano ocorreram dois momentos com maior número de atividades 
correspondendo aos meses de junho e outubro. O aumento das atividades em junho 
correspondeu ao período de treinamento dos profissionais do HUOP. Um segundo 
aumento foi observado a partir de agosto com valor máximo em outubro, esse movimento 
coincidiu com o retorno de alunos da saúde dos últimos anos para efetuar o estágio 
hospitalar e treinamentos. 

 
 

Figura 2 – Número de atividades e participantes. Telemedicina, 2020. 
 

 
 

Figura X – Percentual de atividades por categoria. Telemedicina, 2020. 
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A Figura 2 apresenta o número total de atividades por grupo com o respectivo número de 
participantes e a Figura 3, a contribuição de cada grupo em percentual. Os gráficos 
apontam o predomínio das atividades do grupo da medicina (34%) quando comparado 
com os outros grupos. O envolvimento de todos os profissionais foi determinante para a 
manutenção das atividades no setor. 
 
Considerações Finais 
 
Em tempos de pandemia e muitas incertezas, o setor de telemedicina da Unioeste tem 
contribuído com o aprimoramento dos usuários enriquecendo a formação dos mesmos em 
benefício da população atendida na instituição. O interesse e envolvimento 
multiprofissional estimulou a continuidade das atividades no setor demonstrando a 
importância em contar com um serviço que apresente 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 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
29946/2010. 
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EMPRESA JUNIOR DE TURISMO E DE HOTELARIA - UNIOESTE FOZ 

 
Claudio Alexandre de Souza1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Sergio Luiz Winkert2 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Empreendedorismo) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Empresa Junior; Turismo; Hotelaria. 

 
Resumo 
 
O perfil das empresas juniores tem como cerne o empreendedorismo e o objetivo de 
desenvolver a prática para o mercado. Geralmente, nas universidades, as empresas 
juniores estão organizadas como projeto de extensão, o que é o caso da Empresa Junior 
de Turismo e Hotelaria da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu. O objetivo é apresentar 
o projeto de extensão e mostrar a sua função em relação ao intercâmbio necessário entre 
o ensino e a prática profissional. A empresa deve ser composta estritamente por alunos, 
sob tutoria e consultoria de professores, que atuarão principalmente para orientação 
profissional e educacional dos discentes, neste caso, dos cursos de Bacharelado em 
Turismo e de Bacharelado em Hotelaria. Para a prestação de serviços ao mercado 
profissional, propõe-se a qualificação continuada dos participantes por meio da vivência 
empreendedora na gestão de uma organização jurídica, cabendo à equipe que dirige o 
empreendimento, a iniciativa de estabelecer contatos, desenvolver ações e a assegurar a 
própria prestação de serviço.  
 
 
Apresentação 
 

Os cursos de bacharelado em Turismo e em Hotelaria da UNIOESTE – campus de 

Foz do Iguaçu - têm por objetivo contribuir para que os discentes desenvolvam 

habilidades técnicas e comportamentais capazes de propiciar condições profissionais 

para que eles atuem de forma empreendedora, caso esta seja a sua opção de atuação 

profissional. 

Este projeto propõe, além da divulgação dos Cursos de bacharelado em Hotelaria e 

de Turismo, da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, dar condições e estabelecer 

 
1 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. 
2 Mestre, curso de Bacharelado em Turismo, centro de Ciências Sociais Aplicadas -- CCSA, campus de Foz 
do Iguaçu. E-mail: sergio.winkert.foz@gmail.com. 
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diretrizes de atuação voltadas para os docentes participantes do projeto no sentido de que 

estejam em constante atualização com relação as técnicas e práticas de atuação 

profissional como empreendedores no setor hoje chamado de hospitalidade, tais como: 

hotelaria, turismo, gastronomia, agenciamento turístico, cultural, lazer e eventos. 

Um dos resultados que impactará diretamente as atividades de ensino nos Cursos 

de Bacharelado em Hotelaria e de Turismo da UNIOESTE será o fato de os docentes 

envolvidos terem que buscar a qualificação para que possam efetivamente atuar com o 

público-alvo do projeto. Essa melhoria em sua formação como educador impactará 

positivamente as 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 à 

educação formal. 

Em relação aos alunos, busca-se principalmente despertar o espírito 

empreendedor, orientando-os no sentido de esclarecer que um espaço no mercado exige 

iniciativa, capacitação constante, entendimento de questões administrativas de um 

negócio, trabalho em equipe e cooperação. Dessa forma, será alcançada a meta que está 

relacionada a prestação de um serviço de qualidade.  

 
Procedimentos Adotados 
 
 Num primeiro momento, foi necessário contatar os docentes do curso de Turismo, 

que tivessem o perfil empreendedor e interesse em integrar o projeto para desenvolvê-lo 

em parceria. Por ser uma empresa júnior de Turismo e Hotelaria, seria didática a 

participação de um professor de Hotelaria e de um de Turismo, atuando na orientação dos 

discentes participantes do projeto, o que ampliaria o olhar em relação à área de atuação 

da empresa. Sendo assim, o docente Sérgio Luiz Winkert passou a integrar o projeto, 

atuando conjuntamente para o planejamento estratégico referente ao ano de 2020. 
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 Foi realizada na sequência a 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. Inicialmente houve 

interesse de alunos de ambos os cursos, foi possível montar a diretoria e esboçar 

algumas iniciativas. No entanto, alguns alunos ingressaram no mercado de trabalho, 

outros, devido a outras ocupações, desistiram de atuar no projeto. Então, chegou o 

cenário de pandemia o que dificultou e inviabilizou a continuidade efetiva do projeto. 

 Face ao resultado obtido, a situação atual de Pandemia, a necessidade de um 

número mínimo de interessados, com a mudança da Direção de CCSA – Campus de Foz 

do Iguaçu, em vez de encerrar as atividades, surgiu a ideia de ampliar a atuação da 

empresa júnior, estendendo ao centro, transformando o projeto em uma empresa júnior 

do CCSA. 

 Uma empresa júnior que represente o centro terá um poder de atuação maior, ao 

considerar que serão envolvidos, além dos cursos de Turismo e Hotelaria, também os 

cursos de Ciências Contáveis, Direito e Administração. Dessa forma, haverá a 

participação de outros professores, formando um colegiado orientador, bem como a 

possibilidade de inserção de alunos das cinco áreas de conhecimento. 

 Essa possibilidade posta em discussão em reunião de centro, ainda numa instância 

informal, foi bem aceita e tão logo se tenha uma situação permissiva de atuação diante do 

cenário atual, os professores interessados irão desenvolver em conjuntos a metodologia a 

ser utilizada, a forma de ação, a população beneficiada, a delimitação das áreas entre 

outros encaminhamentos necessários. Deve-se, no entanto, considerar que atualmente a 

empresa júnior de Turismo e Hotelaria tem uma personalidade jurídica que requer a 

verificação da melhor forma para se fazer a transição, se efetivada a proposta. 

 

Resultados 
 
 A situação administrativa, jurídica e financeira da atual Empresa Junior, de Turismo 

e Hotelaria deve passar por um diagnóstico a fim de verificar se será necessário encerrar 

o projeto e, consequente, a firma ou é possível uma transição. Para isso, além de contatar 

os últimos discentes que tiveram à frente da EJTH, o corpo docente interessado decidirá 
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em conjunto os encaminhamentos. Assim, poderão montar um planejamento estratégico 

para dar andamento à proposta de termos de uma Empresa Junior do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas – do Campus de Foz do Iguaçu. 

 
Considerações Finais  
 

Apesar das várias ações realizadas pelos docentes tutores da EJTH, no início de 

2020, houve reduzida adesão de alunos interessados em participar da EJTH. Aliado a 

esse fato, as mudanças ocorridas nas atividades de ensino em virtude da pandemia 

dificultam a interação dos alunos entre si e com a Unioeste.  

A reduzida quantidade de alunos de Turismo e Hotelaria com tempo livre para 

dedicar-se ao projeto de extensão foi outro fator que influiu diretamente no andamento do 

projeto. Além disso, tendo em vista que os discentes do campus de Foz do Iguaçu 

possuem uma significativa oferta de estágio e de trabalho na área dos cursos de Turismo 

e de Hotelaria, o interesse em participar de projetos como este pode ter sido afetado. 

A ausência de uma política de incentivo ao empreendedorismo tantos nos 

respectivos cursos quanto no campus de Foz do Iguaçu da Unioeste é um ponto que faz 

com que os alunos não vejam a EJTH como uma oportunidade para iniciar a sua atuação 

no mercado, mas somente como um projeto de extensão. 

Este cenário atual se faz positivo pelas necessidades que ele agrega ao curso de 

bacharelado em Hotelaria um ano de alteração do PPP, pois irá contribuir para 

proporcionar subsídios efetivos para atualização do conteúdo e práticas de ensino do 

referido curso.  

Diante deste contexto, atualmente a proposta de ampliar a atuação da empresa 

júnior estendendo para os outros cursos do CCSA/Foz aparece como uma intenção 

bastante positiva e viável. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

A forma de contato é diretamente com o docente coordenador do projeto por meio 

de seus telefones ou redes sociais. 

e-mail: cas_tur@yahoo.com.br,  
telefone: (47) 99648-5857,  

519



 

 

site: www.claudioalexandredesouza.com,  
canal do youtube: Claudio Alexandre de Souza 
Podcast: www.claudioalexandredesouza.com/podcast 
Linkedin: Claudio Alexandre de Souza 
Facebook: Claudio Alexandre de Souza 
Instagram: Claudio Alexandre de Souza 
etc. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

Número da CR: 55192/2018. 
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PLANO DE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL PARA UMA EMPRESA DE ADVOCACIA 
 

Cecília Leão Oderich1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participante: Aline Neves Gavilan2  

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Empreendedorismo 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Inovação organizacional. Escritórios de advocacia. Estratégias. 
 
 
Resumo 
 
O trabalho de extensão realizado como prestação de serviço para pequena empresa de 
advocacia, atrelado ao Programa Integração Universidade Empresa do PTI, partiu da 
questão: De que forma é possível que a Pacifico Sociedade Individual de Advocacia inove 
no seu modelo organizacional? Foi realizada uma pesquisa para diagnóstico e 
desenvolvimento de plano de inovação, considerando as especificidades da área de 
atuação. O conjunto de inovações incrementais pode impactar positivamente a 
organização.  
 
 
Apresentação 
 
O mercado jurídico nacional está saturado. De acordo com a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB, 2020), o número de advogados com inscrição ativa ultrapassou a barreira de 
um milhão. Atualmente, o país conta com aproximadamente 1.274.205 milhão de 
advogados.  Corroborando com esses dados, a Sociedade Individual de Advocacia vem 
ganhando destaque desde 2016, quando a Lei nº 13.247, de 12 de janeiro daquele ano, 
passou a permitir que um advogado atue sozinho, sem a necessidade de outro sócio, 
como era exigido anteriormente. Segundo dados da OAB (2020), esta modalidade de 
sociedade advocatícia atingiu a marca dos 10 mil inscritos no Paraná, ganhando 
notoriedade no estado. 
 Assim como as empresas de diversos produtos e serviços são vulneráveis à volatilidade 
econômica no mundo globalizado, os escritórios de advocacia não estão alheios às 
tendências de mercado. Para Selem e Bertozzi (2005), a advocacia vem sentindo as 
mudanças e renovação do mercado, tornando-se corporativa, buscando aprimorar sua 

 
1 Professora Doutora, curso de Administração, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: cecilia.oderich@unioeste.br 

2Acadêmica extensionista, curso de Administração, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: 
aline.gavilan91@gmail.com 
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prestação de serviço para alcançar maior qualidade e competitividade perante a 
concorrência.  
Diante desse cenário de alta competitividade e do momento global de crise econômica, a 
advocacia possui a urgência de se adaptar e se transformar para, além de sobreviver, 
prosperar, porque “o que importa são as vantagens competitivas ou diferenciais, 
construídas e mantidas à custa de inovação em produtos, processos, serviços ou na 
forma de organizar os negócios” (STAL, 2007, p.33). 
Logo, compreende-se que as empresas jurídicas precisam reformular a gestão de seus 
negócios para se adaptarem ao novo contexto competitivo. Diante de tal problemática, 
tem-se a necessidade de inovação do modelo de negócio da sociedade jurídica, pois 
“inovações organizacionais podem também melhorar a qualidade e a eficiência do 
trabalho, acentuar a troca de informações e refinar a capacidade empresarial de aprender 
e utilizar conhecimentos e tecnologias” (MANUAL DE OSLO, 2005, p.17). Entretanto, vale 
frisar que os escritórios de advocacia devem respeitar as questões reguladoras que o 
Código de Ética e Disciplina da OAB (2019) impõe. 
A empresa Pacifico Sociedade Individual de Advocacia ainda adota uma estratégia de 
negócios baseada na sistemática tradicional de atuação da advocacia traçada na 
realidade de negócios de meados do século XX. Atenta aos desafios impostos pelo atual 
cenário geopolítico global e considerando o Programa Integração Universidade e 
Empresa, lançado em 2020 pelo Parque Tecnológico de Itaipu, que propicia a realização 
de atividades visando a inovação, em parceria com universidades e organizações para 
estímulo do empreendedorismo da região, houve a proposta aprovada para realização 
deste trabalho de extensão.  
Portanto, considerando a importância que a inovação organizacional tem e da 
necessidade de colocá-la em prática, a prestação de serviço ocorreu com o objetivo de 
propor um plano inovador sob medida para o escritório, a partir da investigação da 
situação da empresa e do levantamento de novas ideias, modelos de negócio e 
possibilidades. Desta forma, pretende-se atender ao propósito da instituição que espera, 
em longo prazo, transformar-se em uma organização inovadora e sustentável, que se 
diferencie no mercado e possa se expandir, considerando os critérios da OAB. Assim, 
aplicou-se pesquisa qualitativa para embasar a execução de uma proposta de inovação 
para a empresa, com realização de visitas, análise de documentos, entrevista e 
observação.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Em visitas programadas à organização, foram aplicados métodos de pesquisa como 
análise documental, observação, realização de entrevista semiestruturada, permitindo 
diagnosticar o contexto atual da empresa e suas necessidades. Também, foi feita revisão 
de literatura acerca de inovação organizacional e de modelos inovadores de escritórios de 
advocacia, com o objetivo de inteirar-se a respeito de estratégias inovadoras, adotadas 
por renomados escritórios de advocacia na esfera nacional e internacional.  
A partir do exposto, chegou-se a um conjunto de pequenas inovações incrementais a fim 
de impactar de forma positiva a organização, por meio de estratégias que atingem a área 
de marketing, através do uso coordenado do marketing digital, passando por processos 
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internos do escritório que envolvem a otimização da gestão do tempo, da organização e o 
aperfeiçoamento na gestão financeira, até atingir a esfera de serviços que abrangem a 
boa experiência do cliente, o aumento da rede colaborativa de profissionais e a 
maximização da carteira de clientes empresariais, sendo que a soma dessas práticas se 
transforma em uma inovação organizacional incremental que visa preparar a empresa de 
forma estratégica e competitiva para uma possível expansão no futuro. 

 

 
Figura 1 – Imagens da empresa 

 
Resultados 
 
De acordo com as informações constatadas no diagnóstico atreladas às questões de 
inovação que permeiam esta pesquisa, foi possível realizar várias propostas de melhorias 
incrementais à Pacifico Sociedade Individual de Advocacia, através de um conjunto de 
inovações nos vários aspectos no que tange a empresa, resultando em inovação 
organizacional.  
Na área de marketing, foi possível perceber oportunidades de melhorias no marketing 
digital através do uso das redes sociais por meio da criação de conteúdo de caráter 
informativo, respeitando os critérios estabelecidos pelo código de ética da OAB, através 
do Instagram e Facebook, uma vez que estas redes se tornaram um canal de 
comunicação e de fácil informação, onde o cliente pode acessar de qualquer lugar a 
qualquer momento conteúdos de qualidade. Além disso, sugere-se a gravação de vídeos 
para consolidação de imagem profissional, através das ferramentas que o Instagram 
disponibiliza. Sugere-se, também, a criação de um website, além do gerenciamento 
contínuo do perfil da empresa no Google Meu Negócio, com a finalidade de aproveitar de 
forma gratuita esse recurso que permite a conexão dos clientes à empresa. 
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Do ponto de vista dos processos internos da empresa, no diagnóstico foi detectada a 
necessidade de melhorias na gestão do tempo, na gestão financeira e na organização de 
prazos. Sendo assim, no que tange os processos internos da empresa, sugere-se a 
implementação de softwares que visam tratar de soluções nas diversas áreas da 
empresa. Através dos Softwares Jurídico Digesto e do Software Jurídico UpLexis é 
possível alcançar a busca otimizada dos processos, obtendo maior autonomia do 
advogado por meio de levantamentos de dados de forma centralizada, unificação de 
todos os tribunais em apenas um programa e gestão otimizada de informação pública. 
 Com a finalidade de sanar negligências detectadas na gestão financeira da organização, 
sugere-se algumas opções de softwares voltados a controles financeiros empresariais, 
tais como Gestão Click e EGestor e Siscontrole. Vale salientar que todos estes programas 
têm a finalidade de controle de finanças com foco em prestação de serviços, além de 
serem voltados para pequenas empresas.  
No que tange às melhorias da gestão do tempo, sugere-se a utilização do software 
Astrea, localizado na nuvem, focado em advogados, com a finalidade de simplificar a 
rotina do profissional através de mobilidade e organização, além de cadastrar de forma 
automática os processos, ajudar a controlar os prazos processuais e possuir teste 
gratuito. Propõe-se, também, a utilização do aplicativo Trello, focado em organização, 
contendo várias funções facilitadoras tais como comandos de data de entrega e de 
calendário, além de auxiliar nas gestões financeiras administrativas. 
No que se refere à inovação de serviços, observa-se oportunidades de prospectar novos 
clientes através do meio empresarial pois, conforme constatado no diagnóstico, o gestor 
possui interesse em ampliar sua carteira de clientes no ramo de empresas, haja visto que 
o atendimento no âmbito do direito empresarial permite alcançar entradas fixas e garantir 
maior estabilidade financeira ao escritório. Deste modo, sugere-se visitas programadas ao 
setor empresarial da cidade, com o intuito de apresentar os serviços de apoio judicial que 
a Direito Sociedade Individual de Advocacia presta. Da mesma forma, propõe-se entrar 
em contato com a ACIFI- Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu com o 
propósito de criar uma possível rede de contatos com os empresários cadastrados.  
Além disto, sugere-se a ampliação da rede de contatos profissionais da área a fim de 
aumentar o número de parceiros para atender a necessidade que o escritório tem em 
crescer em longo prazo, através da realização de cafés para a troca de ideias e 
informações do meio jurídico, participação dos eventos da OAB, utilização de plataformas 
que promovem conexões entre os profissionais da área como a JusBrasil e a Juris 
Correspondentes, formando aos poucos uma rede colaborativa. 
Por fim, recomenda-se o aprimoramento constante do maior recurso da empresa, o 
conhecimento, que segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), é o único ativo que 
continua aumentando conforme sua utilização, além de ser um fator competitivo. Neste 
sentido, propõe-se o investimento contínuo na educação e aprimoramento das 
habilidades do gestor através de plataformas, livros, artigos, cursos e eventos. A 
plataforma Future Law possui cursos de qualidade voltados para o mercado jurídico com 
foco na preparação dos profissionais para um futuro mais criativo e inovador.  
O conjunto e aplicabilidade dessas inovações se transformam em uma inovação  
incremental organizacional que tem por objetivo impactar de forma positiva a empresa, 
visando melhorias no âmbito organizacional, atingindo gargalos na gestão financeira 
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através de maior controle orçamentário, melhorias na gestão do tempo por meio da 
otimização das atividades e organização dos processos internos, foco na boa experiência 
do cliente, aumento da rede colaborativa de profissionais, aprendizado nas trocas de 
experiências e maior atenção às demais áreas do escritório, sendo que essa soma de 
melhorias visa preparar estrategicamente o escritório para uma possível expansão em 
longo prazo.  
Portanto, vê-se a possibilidade de melhorar a gestão e desenvolver formas inovadoras de 
atuar com a advocacia por meio da exploração de nichos e métodos ainda pouco 
utilizados pelos atuais profissionais do mercado. 
 
Considerações Finais 
 
A presente extensão teve por objetivo propor um plano de inovação organizacional a um 
pequeno escritório de advocacia de Foz do Iguaçu. O propósito foi alcançado através de 
sugestões incrementais em âmbito organizacional, gerando um conjunto de práticas 
inovadoras, como através do uso coordenado do marketing digital, pela melhoria dos 
processos internos que envolvem a gestão do tempo, dos fluxos e o aperfeiçoamento na 
gestão financeira, até a experiência do cliente, visando a expansão do negócio, melhoria 
da sustentabilidade financeira e ampliação da conexão com a rede de profissionais. 
No que se refere às limitações, ressalta-se que se tratando de uma pequena empresa no 
ramo advocatício, não havia a possibilidade de inovações mais ousadas, pelas próprias 
regulamentações da atuação profissional, tampouco sugestões que demandassem 
investimentos ou disposições financeiras maiores. Vale frisar a interdisciplinaridade, uma 
vez que o trabalho conectou a Administração e o Direito. Sugere-se futuros estudos 
abrangendo o Direito e as possibilidades de Inovação organizacional, uma vez que ainda 
são escassos.  
Vale salientar que a proposição de planos não funciona como uma garantia de êxito, mas 
como um caminho rumo à inovação e preparação da empresa para um mercado acirrado 
e competitivo, cabendo ao empresário implantar as propostas sugeridas. É importante 
frisar, também, que as melhorias propostas não são absolutistas e podem ser adaptadas, 
atualizadas e flexibilizadas conforme os resultados obtidos e as necessidades do 
escritório que surgirão no longo do tempo. Além disso, destaca-se a importância de 
contínuo investimento em inovação e conhecimento nas diversas áreas que tangem a 
organização. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profª Draª Cecília Oderich,  cecilia.oderich@unioeste.br, (45) 98409-2780; 
Extensionista Aline Neves Gavilan, aline.gavilan@unioeste.br, (45) 99937-0669. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
61159/2020 
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THE GREEN MATCH – EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO 

SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 
 

Cecília Oderich1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Carina Pereira da Conceição2, Mariana Roquini Candido3 

 
Área Temática: Meio Ambiente 

Linha de Extensão: Empreendedorismo 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: empreendedorismo; sustentabilidade; inovação. 
 
Resumo 
 
A proposta do The Green Match é desenvolver uma tecnologia que conecte indivíduos e 
organizações com vistas ao (re)aproveitamento de resíduos não valorizados ou 
incorretamente descartados/subutilizados. Para tal, foi preciso conhecer o contexto e os 
agentes da Coleta Seletiva e das Unidades de Valorização de Resíduos em Foz do 
Iguaçu. O projeto segue rumo ao desenvolvimento do plano de negócios de uma 
plataforma que beneficie o meio ambiente, com ampliação do público-alvo inicialmente 
idealizado. 
 
Apresentação 
 
A origem da ideia se deu quando as acadêmicas Carina Pereira da Conceição e Mariana 
Roquini Candido, atualmente cursando o quarto ano de Administração pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu, tiveram a 
oportunidade de participar do Innovation and Sustainabillity Managerial Challenge 2019, 
um concurso de bolsas de estudos apoiado pela IBS International Business Scholl. 
Posteriormente, em um brainstorm, o The Green Match nasceu. Um possível canal de 
comunicação que conectaria empreendedores sociais e empresas para dar uma nova 
vida aos recursos antes não valorizados ou incorretamente descartados e/ou 
subutilizados.  
Nas aulas ao longo de 2019, a Profª Draª Cecília tomou conhecimento da ideia e 
incentivou a equipe no concurso. Para que a ideia não fosse perdida após o término do 
concurso, considerando a relevância e a necessidade de aprofundamento, a professora 
sugeriu o desenvolvimento de uma proposta de pesquisa e, posteriormente, considerando 
os trâmites da UNIOESTE e o vínculo direto com a comunidade e com as ODSs, optou-se 
por dar continuidade através de um projeto de extensão. O também participante do grupo 
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no concurso, André Marchioli Arent, não participou desta etapa de levantamento, 
aprofundamento e sistematização junto à Extensão. 
No cenário atual, onde o mundo tenta se levantar diante de uma pandemia nota-se como 
o globo clama por mudanças imediatas. Ao longo dos anos o consumo da sociedade 
caminhou na contramão das necessidades dos ecossistemas, trazendo a discussão sobre 
as necessidades humanas e os recursos disponíveis limitados. Diante disso, torna-se 
necessária a criação de novos métodos capazes de contribuir para a reestruturação do 
que se encontra colapsado e preservar o conhecido tripé da sustentabilidade 
(ELKINGTON, 1997). Sabe-se que as esferas Ambiental, Social e Econômica precisam 
estar alinhadas e cooperarem entre si para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e 
é possível fazê-lo através da inovação. 
Entende-se que a natureza está em um processo cíclico de transformação, no qual nada 
se cria ou se perde, ocorrendo a adaptação constante ou transformação à nova realidade, 
e isso é visível nos princípios da economia circular que surge como um caminho possível 
em direção a um futuro mais sustentável, apresentando à sociedade a necessidade da 
aceitação da quebra do paradigma atual vigente e a mudança dos hábitos de consumo e 
produção, levando em consideração não só a geração atual, mas também as gerações 
futuras pautadas pela declaração feita na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento de 1991, onde desenvolvimento sustentável é dado como “o 
desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer 
a capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991). 
Seguindo principalmente o 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2020), 
proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), onde a meta é “até 2030, reduzir 
substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e 
reuso”, busca-se preencher as lacunas que se apresentam tanto em processos públicos 
como em privados de forma criativa e empreendedora tendo como consequência o bem 
comum da sociedade.  
Assim, a proposta evoluiu e, considerando os panoramas de importância e oportunidade 
dentro dos princípios da economia circular, almeja-se desenvolver uma plataforma digital 
inovadora que conecte empreendedores sociais e empresas diversas, possibilitando um 
canal de comunicação para “combinações e negociações de necessidades e aportes”, 
com vistas à boa aplicação de recursos e, consequentemente, à sustentabilidade através 
da identificação e compreensão do contexto existente acerca do processo de 
redirecionamento de resíduos na cidade de Foz do Iguaçu. Para tanto, buscou-se 
conhecer a realidade e os agentes atuantes nas Unidades de Valorização de Recicláveis 
e afins, inclusive quanto ao uso da tecnologia, se existente, identificando possíveis 
lacunas e soluções nesse processo.  Também, foram levantados cenários possíveis ao 
uso da plataforma, dentro dos princípios da economia circular, seguindo para estimar os 
recursos necessários ao desenvolvimento tecnológico, ponderando sobre o 
patenteamento e possíveis públicos e investidores de. Foz do Iguaçu e região lindeira, 
segundo informações da Revista 100 Fronteiras (2020), contam com 33 Unidades de 
Valorização de Resíduos em operação e 31 em construção, sendo um excelente cenário 
para viabilização da proposta. 
Na cidade, a Prefeitura é a titular do serviço de coleta seletiva domiciliar porta a porta e a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pela coordenação do Programa.  A 
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Coleta Seletiva teve início de forma gradual em junho de 2018, através do Termo de 
Colaboração nº 107/2018, entre a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu 
– COAAFI e a Prefeitura. Em junho de 2019 o Município começou a operar o programa 
com o auxílio de 08 caminhões e motoristas contratados pela Prefeitura. Esse movimento 
possibilitou o atendimento de 100% da área urbana 05 meses antes do prazo 
anteriormente proposto. Ressalta-se que a Coleta Seletiva ficou suspensa por 02 meses 
em 2020 devido à Pandemia da Covid 19. Após o encerramento do Termo de 
Colaboração em abril de 2020, foi aberto novo edital e a COOAFI se manteve na 
operação, sob o contrato nº 109/2020, após ser a única a apresentar a documentação 
necessária para tal. 
A Prefeitura divulga as datas e informa a respeito dos materiais que devem ser 
disponibilizados no dia da coleta, os quais serão posteriormente destinados a uma das 06 
Unidades de Valorização de Resíduos (UVRs) da cidade e como disponibilizá-los, além 
de informar a respeito do descarte de outros materiais e sobre a Logística Reversa. Toda 
parte de comunicação com a esfera civil é de responsabilidade da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente que conta com um departamento específico voltado a Educação 
Ambiental o qual desenvolve ações e Programas para Coleta seletiva, além do Programa 
de Educação Ambiental e educação continuada voltada a administração pública. 
O material recolhido passível de reciclagem é comercializado pela Cooperativa, 
retornando à cadeia produtiva e servindo como fonte de renda primária ou secundária aos 
seus cooperados. Não se sabe ao certo o número de catadores total no Município de Foz 
do Iguaçu, já que muitos atuam de maneira independente, mas associados à COOAFI, 
atuando nas 06 UVRs da cidade, são 73 catadores no total. 06 catadores na unidade da 
Vila C (04 mulheres e 02 homens), 06 catadores na unidade Três Lagoas (05 mulheres e 
01 homem), 11 catadores na unidade Porto Meira (07 mulheres e 04 homens), 14 
catadores na unidade Porto Belo (08 mulheres e 06 homens), 17 catadores na unidade 
Manoel da Silva (14 mulheres e 03 homens), 12 catadores na unidade Rosana Lemos 
Turmina (10 mulheres e 02 homens) e 08 catadores na unidade Portal da Foz.  
 
Procedimentos Adotados 
 

 
Dentre os objetivos específicos, seguindo o cronograma desse projeto, está à 
identificação e compreensão do contexto existente acerca do processo de 
redirecionamento de resíduos na cidade de Foz do Iguaçu, através de observação e 
pesquisa em Unidades de Valorização de Recicláveis e afins e o conhecimento dos 
agentes participantes desse processo e sua relação com a tecnologia, se existente. 
Ambas as etapas foram cumpridas por meio de visita com observação a Unidade de 
Valorização de Recicláveis Manoel da Silva em 07/12/2020, seguindo todas as normas 
sanitárias. Em sequência aos objetivos específicos está a necessidade de identificar 
possíveis lacunas nesse processo, buscando a melhor maneira de preenchê-las com o 
auxílio da tecnologia. Para isso e para complementar as informações colhidas na visita à 
UVR Manoel da Silva, após dificuldades para a marcação de uma entrevista formal, houve 
uma conversa informal com trabalhadoras dessa UVR via aplicativo de mensagens. Após 
entender melhor o contexto acerca da Coleta Seletiva em Foz do Iguaçu e a dinâmica das 

529



 

 

UVRs e seus agentes, seguiu-se ao próximo objetivo específico que envolveu verificar 
outros cenários possíveis ao uso da plataforma, dentro dos princípios da economia 
circular e isso de deu por meio de uma conversa com a consultora do SEBRAE, Camilia 
Giacomeli, realizada via plataforma digital em 27/01/2021. 
 
Resultados 
 
A UVR Manoel da Silva levou 03 meses para ser construída com um orçamento estimado 
de R$ 330 mil reais. O terreno para a construção do Barracão foi cedido pela Prefeitura de 
Foz do Iguaçu e o maquinário por meio de convênio entre o Governo do Estado do 
Paraná e a Itaipu Binacional, que tem seu próprio programa de Gestão de Resíduos 
Sólidos, o qual em suas ações inclui a construção, reforma e aquisição de equipamentos 
para as UVRs da Região Lindeira. 
Dois coletores da UVR acompanham o caminhão para garantir que o material coletado 
realmente é passível de reciclagem. Todo o trajeto é monitorado por GPS, sendo 98% 
cumprido. Os seguintes materiais são reciclados: PET, plástico duro, papelão, papel 
normal branco, metal (sem enfadar), óleo de cozinha e vidro moído.  
A demanda da Coleta Seletiva é alta e o material recolhido é vendido de 02 a 03 vezes 
por mês. É necessário a armazenagem em fardos e por conta de o espaço ser limitado, 
tanto para esse fim quanto para separação e limpeza dos materiais, a coleta não é diária 
em todos os bairros. No início do programa foram distribuídas bolsas numeradas onde os 
materiais reciclados deveriam ser acomodados com objetivo de informar a população 
acerca do mesmo.  
O que não é vendido infelizmente vira rejeito, porém existe um valor de compensação 
pago às cooperativas em Foz do Iguaçu. A Prefeitura de Foz do Iguaçu paga R$ 312,00 
reais por tonelada independente se todo material será reciclado ou não. Em média 15% 
do material recolhido não é reciclado e isso se dá pelo fato da Educação Ambiental estar 
sendo inserida agora na rotina dos iguaçuenses. 
Um (a) catador (a) tem renda média de R$1500 reais, a remuneração mínima gira em 
torno de R$ 800 reais. Não existe um contrato entre a pessoa física e/ou a cooperativa. A 
Prefeitura atua apenas como fiscal do contrato. Por parte da Prefeitura, estão envolvidos 
na Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu: 03 educadores, 01 coordenador, 01 coordenador de 
motoristas e 07 motoristas. A partir de 2026 a Coleta Seletiva será obrigatória em Foz do 
Iguaçu. 
A Coleta Seletiva em Foz do Iguaçu atende os prédios públicos e as residências 
individuais. Prédios e condomínios residenciais são considerados Grandes Geradores e 
precisam participar do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), advindo da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010). 
A maioria das catadoras não considera a Coleta Seletiva como única fonte de renda, 
algumas coletam há mais de 20 anos e relatam a melhoria no processo desde que 
entraram na Cooperativa e principalmente após a aquisição dos novos caminhões e 
equipamentos. Cursos foram oferecidos nesse início, mas o conhecimento também é 
passado de cooperado para cooperado. Quando questionadas a respeito de possíveis 
melhorias, a Educação Ambiental entra em pauta. Muito material que não é reciclado ou 
que é, mas foi descartado de maneira incorreta, acaba indo para o Barracão e 
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consequentemente para o aterro sanitário. Mais de uma das entrevistadas, mesmo não 
considerando a Coleta Seletiva como única fonte de renda, diz gostar do trabalho e se 
sentem adaptadas ao processo. 
Posteriormente à visita e observação na UVR Manoel da Silva foi possível observar que o 
objetivo geral de desenvolver uma proposta de plataforma digital inovadora que conecte 
empreendedores sociais e empresas diversas, possibilitando um canal de comunicação 
para “combinações e negociações de necessidades e aportes”, com vistas à boa 
aplicação de recursos e, consequentemente, à sustentabilidade depende intimamente do 
contexto no qual a tecnologia será inserida. Após a reunião com a consultora do SEBRAE 
foi possível expandir os horizontes do projeto e olhar novamente para o que foi feito até 
agora para que o próximo passo seja o mais assertivo possível. Também, foi possível 
vislumbrar a possibilidade de aplicação da plataforma em um contexto isolado entre 
Pessoas Físicas (CPFs) e/ou entre Pessoas Jurídicas (PJs), aumentando o público-alvo 
inicialmente proposto. Não basta criar um sistema em um contexto que não precise de 
um, ou que precise de um sistema específico. A proposta do The Green Match é 
identificar uma lacuna que poderá ser preenchida por meio da tecnologia idealizada no 
momento. O projeto passa agora por um período de detalhamento e elaboração de um 
plano de negócios, para que então se possa analisar a viabilidade e tomar decisões sobre 
os desdobramentos possíveis. 
 

 
Figura 1 – Registro da visita à UVR Manoel da Silva, 07/12/2020 

 
Considerações Finais 
 
Depois de cumpridos os primeiros objetivos específicos propostos, percebe-se que o 
processo envolvido na Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu e nas Unidades de Valorização 
de Recicláveis carece de um diagnóstico de gestão aprofundado, para identificar 
possíveis usos da tecnologia no processo em si, enquanto a área de Educação Ambiental 
deve ser mais bem trabalhada junto à população. Para o “match” realmente existir será 
necessário um novo olhar a respeito da dinâmica da proposta, identificar sua verdadeira 
utilidade, conhecer melhor outros agentes que lidam com Resíduos Sólidos na região e 
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talvez “pivotar” o modelo inicialmente pensado para que o projeto contribua na construção 
de “um mundo sem resíduos”. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profª Draª Cecília Oderich,  cecilia.oderich@unioeste.br, (45) 98409-2780; 
Extensionista Carina Pereira da Conceição, carina.conceicao@unioeste.br, (45) 99934-
8873; 
Extensionista Mariana Roquini Candido, mariana.candido@unioeste.br, (45) 99102-9139. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR no. 61158/2020 
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Resumo 
 

O Boletim de Conjuntura Econômica de Toledo (PR) subsidia as discussões sobre o 
desenvolvimento econômico do Município e fortalece a relação Universidade - 
Organizações. A metodologia utilizada é a estatística descritiva usando dados 
socioeconômicos.  A periodicidade do Boletim dependerá das informações disponíveis. O 
Boletim é uma parceria entre o Núcleo de Desenvolvimento Regional (NDR) da 
UNIOESTE/Campus de Toledo com a Associação Comercial e Empresarial de Toledo 
(ACIT). 
 
Apresentação 

 
O Boletim de Conjuntura Econômica do Município de Toledo (PR) é fruto de uma parceria 
entre a Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT) e o Núcleo de 
Desenvolvimento Regional (NDR) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) /Campus de Toledo. Seu objetivo é fornecer informações sobre a economia 
municipal de forma clara e objetiva. As suas informações se destinam aos cidadãos, 
empresários, gestores públicos e acadêmicos. Os dados apresentados são de fontes 
oficiais e de organizações públicas e privadas. A periodicidade do Boletim é semestral. 
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Os textos e análises apresentados são de cunho informativo. Os comentários não 
refletem posicionamentos públicos da ACIT ou da UNIOESTE. As tendências e 
apontamentos discutidos nos textos podem sofrer modificações ou não se confirmarem 
em função da revisão de dados pelas fontes, mudanças na conjuntura socioeconômica 
decorrentes de atos governamentais, eventos adversos ou choques na economia. A 
periodicidade das informações está limitada pela divulgação de dados pelas fontes oficiais 
e pelas organizações. 
. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia adotada consiste na coleta de dados estatísticos sobre informações 
relevantes da economia do Município, tais como: emprego formal, movimentação 
financeira, valor bruto da produção, Produto Interno Bruto, etc... Dentre outros dados, 
também constam dados sociais, em especial aqueles relacionados ao desenvolvimento 
socioeconômico de Toledo (PR), tais como: desempenho dos indicadores educacionais, 
de saúde, etc.. As informações são coletadas para os cinco anos mais recentes, conforme 
apresentada pelas fontes oficiais. Essas informações são apresentadas em edições de 
até dez (10) páginas de acordo com a disponibilidade dos dados e sua atualização. O 
tratamento das informações é realizada por meio da estatística descritiva. Os dados 
financeiros são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A 
análise no Boletim dá ênfase numa linguagem simples, evitando termos ou linguagem 
técnica, para que as análises se tornam acessíveis ao grande público. Assim, a população 
beneficiada é a mais ampla possível, o que se pode observar nas centenas de downloads 
e a repercussão do Boletim na mídia impressa e televisionada, O Boletim é distribuído por 
meio digital e as copias das suas edições ficam disponíveis no site da Associação 
Empresarial de Toledo (ACIT) e no Núcleo de Desenvolvimento Regional (NDR) da 
UNIOESTE Toledo. A atividade iniciou em 2020 e está prevista até o final de 2021. 
 
 
Resultados 
 
Nas primeiras edições foram apresentados dados do mercado de trabalho, dados da 
movimentação financeira nos bancos comerciais de Toledo (PR) e dados sobre a 
produção agropecuária, dentre outros. Como exemplo da forma de tratamento das 
informações, segue a análise dos dados de emprego formal e do rendimento do emprego: 
Apesar do agravamento da crise provocada na economia brasileira, em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus, a economia de Toledo (PR) conseguiu manter o ritmo de 
contratações formais e encerrou o primeiro semestre de 2020 com saldo positivo no 
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED). O estoque de emprego formal ficou 
em 49.790 postos ocupados, entre janeiro e junho. Além de Toledo, os Municípios de 
Marechal Cândido Rondon e Palotina apresentaram as menores oscilações no ritmo de 
admissões e desligamentos de trabalhadores formais (BRASIL, 2020a).  
No caso de Toledo, a indústria da transformação, em especial a indústria agroalimentar e 
a indústria farmacêutica não fizeram desligamentos significativos no período. Os maiores 
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desligamentos de emprego formal ocorreram no setor terciário, em especial no mês de 
abril. Com o fechamento do comércio e serviços de forma mais radical em março e com 
as restrições de movimentação de pessoas a partir do mês de abril, muitos 
estabelecimentos tiveram que se reestruturar, o que refletiu na manutenção do quadro de 
funcionários e negócios. 
Com a exigência da manutenção dos postos de trabalho para as empresas que 
receberam recursos financeiros subsidiados junto ao Sistema Financeiro Nacional, a partir 
do mês de setembro de 2020 se terá um quadro mais realista da situação do mercado de 
trabalho no Município e dos impactos do COVID19 na manutenção do emprego. 
Já com relação aos rendimentos, em Toledo (PR), o crescimento no número de 
trabalhadores na faixa salarial de até 1,5 salários mínimos foi bem expressivo no período 
de 2015 a 2018. Nesse período, nessa faixa salarial, o volume de trabalhadores formais 
aumentou em 44%. Em contrapartida, a faixa entre 4 a 5 salários mínimos se expandiu 
em apenas 2%. Considerando que o Município chegou a mais de 140 mil habitantes em 
2020, cabe dizer que 1,3% da população se inseriram nesse faixa salarial. A faixa 
intermediária de 2 a 3 salários mínimos reduziu em -0,5% entre 2015 e 2018. A faixa 
salarial de 1,51 a 2,00 salários mínimos cresceu 12,4% no período. 
Esses dados demonstram a eficiência da economia toledana em criar empregos formais 
de baixa remuneração, em atividades produtivas de baixa valorização do capital humano. 
Isso fortalece a importância de empreendimentos produtivos mais intensivos em capital e 
conhecimento, como o Biopark. Esse tipo de empreendimento valoriza as formações de 
alto nível e estimula a busca pela capacitação e qualificação profissional.  
Apesar da baixa mobilidade dos trabalhadores nas faixas salariais, a busca pela 
qualificação e capacitação profissional está num ritmo positivo no Município. Dados do 
Ministério da Educação apontam que a taxa de abandono do ensino médio em Toledo, 
que era de 9,5%, em 2015, caiu para 3%, em 2018. A taxa de abandono do ensino médio 
é a proporção de alunos da matrícula total, em cada série do ensino médio, no ano, que 
abandonaram a escola. Essa taxa é bem superior à taxa de abandono do ensino 
fundamental, que fechou 2018 com 0,4%.  A taxa de abandono do ensino fundamental é a 
proporção de alunos da matrícula total, nos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª 
série / 6º a 9º ano), no ano que abandonaram a escola. Enquanto os adolescentes 
abandonam os estudos, os jovens e adultos voltam à escola. As matrículas na rede 
pública de educação de jovens e adultos, nas etapas do ensino fundamental, médio e 
técnico cresceram numa taxa média de 9% ao ano, entre 2015-2018 (BRASIL, 2020b). 
Outro dado relevante, que causou bastante impacto junto aos empresários e 
organizações foi às informações da Balança Comercial do Município. 
A Balança Comercial do Município de Toledo se manteve deficitária no primeiro semestre 
2020. Esse desempenho foi diferente dos Municípios de Cascavel, Marechal Candido 
Rondon, Palotina e Foz do Iguaçu. O desempenho desses Munícipios variou de período a 
período, pois os Municípios que exportam grãos in natura também importam uma 
quantidade significativa de adubos e defensivos.  
O mês de janeiro foi o período de maior importação em Toledo, quando o montante 
chegou a US$ 13 milhões. Esse valor foi decrescendo e o mês de junho 2020 fechou com 
US$ 9 milhões em importações. No quesito exportações, dentre os Municípios 
selecionados, Toledo apresentou o menor volume. Em janeiro 2020, as exportações de 
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Toledo chegaram a US$ 2 milhões. Esse montante se manteve nesse patamar até junho, 
quando fechou o mês com US$ 1,7 milhões em exportações. Os principais produtos 
exportados foram: alimentos, grãos, calçados e produtos químicos e farmacêuticos 
(BRASIL, 2020a). 
As explicações para o desempenho da Balança Comercial deficitária em Toledo se deu 
pelos seguintes motivos: o processamento local de parte dos grãos para a produção de 
proteína animal, o que diminui a disponibilidade de matéria-prima para o comércio 
exterior; a importação de insumos para a indústria química e farmacêutica; a importação 
de insumos para a produção agropecuária. O perfil da balança comercial já fornece pistas 
dos produtos nos quais há demanda interna e poderiam ser substituídos por produção 
local. Nesse caso, cabe uma análise mais detalhada para verificar o potencial da 
economia empresarial de Toledo em produzir internamente o que é importado para 
atender seu parque produtivo. 
 
 
Considerações Finais 
 
Essa atividade de extensão deve se desenrolar ainda ao longo do ano de 2021, mas até o 
momento o retorno sobre o desenvolvimento das atividades está sendo muito positivo. 
Quando foi lançado o primeiro volume, em 2020, ocorreu uma ampla cobertura pela mídia 
local. A partir do segundo volume, alguns dados sobre a movimentação financeira em 
alguns Municípios da Região Oeste do Paraná, citados para fins de comparação, também 
mobilizou as mídias impressas dos Munícipios de Cascavel e Marechal Cândido Rondon. 
Ou seja, o objetivo de apresentar dados conjunturais foi atendido e, além disso, conseguiu 
mobilizar as lideranças locais e regionais sobre a necessidade de políticas públicas e 
ações privadas para melhorar o desempenho dos indicadores socioeconômicos e o 
desempenho da economia municipal. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Núcleo de Desenvolvimento Regional (NDR) /UNIOESTE, e-mail: 
ndrunioeste@gmail.com, htpps:// www.ndrunioeste.com.br. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
CR I 61015/2020. 
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DETERMINAÇÃO MENSAL DO CUSTO DA CESTA BÁSICA NO SUDOESTE DO 
PARANÁ 

 
Roselaine Navarro Barrinha1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Albertina Vieira Morais Ramos2, José Maria Ramos3 

 
Área Temática: Trabalho 

Linha de Extensão: Emprego e renda 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Cesta básica, Custo de vida, Salário mínimo. 
 
Resumo:  
 
A análise do comportamento dos preços da Cesta Básica no Sudoeste do Paraná, utilizando 
a metodologia do Dieese, objetiva analisar o comportamento dos preços dos itens da Cesta 
Básica para as cidades de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e Realeza, 
avaliando os impactos sobre o poder de compra do salário mínimo. A análise dos preços 
permite aos indivíduos/consumidores a elaboração e o planejamento mais preciso do 
orçamento doméstico, acompanhando a realidade socioeconômica do país. No período 
analisado constatou-se que houve uma perda do poder de compra do trabalhador 
assalariado. 
 
1. Apresentação 
 

A análise do comportamento dos preços da Cesta Básica Nacional desenvolvida pelo 

Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 

acompanha a variação dos preços dos gêneros alimentícios que compõem a cesta básica, 

conforme as diferentes características de cada macrorregião brasileira, as horas de trabalho 

que fazem jus à sua aquisição e ainda, o salário mínimo necessário ao usufruto do conjunto 

de bens e serviços estabelecidos pela Constituição Federal.  O acompanhamento, permite 

mensurar o real poder de compra do indivíduo/consumidor para um dado período de tempo 

e espaço territorial. Com o objetivo de proporcionar uma análise mais ampla do 

comportamento dos preços da cesta básica o Grupo de Pesquisa Economia, Agricultura e 

Desenvolvimento – GPEAD -, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, coleta e 

analisa mensalmente os preços dos itens da cesta básica de alimentação para as cidades 

 
1 Doutora, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: roselainenbs@gmail.com 
2 Graduanda, Nutrição, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: jmbeta25@hotmail.com 
3 Doutor, Ciências Econômicas, CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: jmramoseco@hotmail.com 
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de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e Realeza, seguindo a metodologia 

utilizada pelo DIEESE. 

 

2. Procedimentos Adotados 
 

A coleta dos preços dos produtos que compõem a cesta básica de alimentação 

segue os procedimentos metodológicos estabelecidos pelo DIEESE, tendo como base o 

Decreto Lei Nº 399/1936, o qual estabelece as quantidades necessárias para a alimentação 

de um trabalhador adulto no período de um mês, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 1: Provisões mínimas, região 3, estipuladas pelo Decreto Lei Nº 399/1936 

Alimentos  Quantidades  Alimentos  Quantidades  

Carne kg  6,6  Pão Francês kg  6,0  

Leite l  7,5  Café em pó kg  0,6  

Feijão kg  4,5  Banana unidade  90  

Arroz kg  3,0  Açúcar kg  3,0  

Farinha kg  1,5  Óleo ml  900  

Batata kg  6,0  Manteiga kg* 0,750  

Tomate Kg 9,0  

Fonte: DIEESE – Metodologia da Cesta Básica de Alimentos 
*Em razão de peculiaridades regionais a manteiga foi substituída pela margarina, por ser de maior consumo, principalmente pela 

população de menor renda. 

 

No Sudoeste do Paraná, a determinação mensal da cesta básica é realizada para as 

cidades de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e Realeza, esta última incluída 

no final de 2019. A coleta de preços é realizada em 27 supermercados, localizados em 

distintos bairros de cada cidade, sendo: 6, em Dois Vizinhos; 8, em Francisco Beltrão; 7, 

em Pato Branco e 6, em Realeza. A coleta de preços é quinzenal, envolvendo 50% dos 

estabelecimentos na primeira quinzena e 50% na segunda.  

A análise da evolução dos preços da cesta básica individual para as localidades 

mencionadas é para o período compreendido entre junho de 2019 a julho de 2020. Contudo, 

é importante destacar que no período em análise, problemas técnicos impediram a 

realização da coleta de preços em dezembro de 2019, na cidade de Dois Vizinhos. E, ainda 

que, em razão da Pandemia do SARS COV-19, a coleta de dados nos estabelecimentos 
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comerciais tornou-se inviável para o mês de abril, em Pato Branco e para os meses de 

março, abril e maio, em Realeza. 

Após a coleta, os dados são tabulados em planilha do excel para o procedimento de 

cálculo do custo médio da cesta básica mensal, a partir do qual é possível apurar a 

quantidade de horas de trabalho para a sua aquisição, bem como do salário mínimo 

necessário. Para determinar o custo da cesta básica familiar considera-se que uma família 

de tamanho médio é composta por 2 adultos e 2 crianças, que por hipótese, consomem 

como 1 adulto. Assim, o custo da cesta básica individual é multiplicado por 3 para definir o 

gasto alimentar de uma família. Segundo o Dieese (2016), a alimentação representa 

35,71% das despesas das famílias. Considerando esse valor é inferido o salário mínimo 

necessário, capaz de suprir os preceitos constitucionais do artigo 7º, inciso IV, como 

habitação, vestuário, transporte etc. 

 
3. Comportamento dos preços, salário mínimo necessário e horas de trabalho para 

aquisição da cesta básica no Sudoeste do Paraná 

 
A análise da evolução dos preços da cesta básica individual no período 

compreendido entre junho de 2019 a julho de 2020 apresenta um comportamento 

semelhante entre as cidades pesquisadas ao longo do período, conforme pode ser 

constatado no gráfico 01. 

 

Gráfico 01- Comportamento do Custo da Cesta Básica Mensal em Dois Vizinhos, Francisco 
Beltrão, Pato Branco e Realeza no período de junho 2019 a julho 2020. 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa – GPEAD, 2020. 
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Contudo, ao comparar o período inicial com o final verificou-se que o custo da cesta 

apresentou uma variação de (-1,08%), em Dois Vizinhos, diferentemente dos aumentos 

observados em Francisco Beltrão, 9,48% e em Pato Branco, 3,37%. Para a cidade de 

Realeza, onde os preços começaram a ser coletados em outubro de 2019, a variação dos 

preços até o mês de julho de 2020 foi de 3,34%. 

Por sua vez, o preço médio da cesta básica familiar, conforme indicado na 

metodologia, supera o valor do salário mínimo nacional, que até dezembro de 2019 era de 

R$ 998,00, com exceção da cidade de Pato Branco para os meses de agosto, setembro e 

outubro, conforme demonstra as informações do Gráfico 2. Entretanto, se for considerado 

o salário mínimo líquido, R$ 918,16, para o mesmo período, o valor não alcança o custo da 

cesta básica familiar. 

 

Gráfico 02- Comparativo valor cesta familiar em Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato 
Branco e Realeza no período de junho 2019 a julho 2020 

 
Fonte: Base de dados da pesquisa – GPEAD, 2020. 

 

Em janeiro de 2020, o salário mínimo foi corrigido para R$ 1.039,00 e, partir de 

fevereiro passou a vigorar no valor de R$1.045,00 (ajuste da inflação de 2019), mas não foi 

o suficiente para contemplar as demandas da cesta básica familiar, exceto para Pato 

Branco nos meses de janeiro e fevereiro. Isto é, o salário mínimo não garante as 

necessidades básicas de alimentação familiar e tampouco a prescrição constitucional. 

Para estabelecer o salário mínimo necessário fez-se inicialmente uma média simples 

do custo da cesta familiar para o período em análise e aplicou o percentual correspondente 
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a alimentação, 35,71%. Em 2019, o salário mínimo vigente era de R$ 998,00, mas para 

atender a necessidades estipuladas constitucionalmente o salário deveria ser, em média, 

de R$ 3.136,71, em Dois Vizinhos; de R$ 3.200,97, em Francisco Beltrão; de R$ 2.919,68, 

em Pato Branco e de R$ 2.988,71, em Realeza. Considerando a média do custo da cesta 

básica de Francisco Beltrão, que apresentou o maior valor para o período analisado, o 

salário mínimo vigente foi 3,2 vezes inferior ao salário necessário para o período de 2019 

e de 3,06 vezes inferior em 2020. 

 
Gráfico 03 - Comparativo entre a média do salário mínimo necessário médio X salário 
mínimo vigente, em Reais.  

 
Fonte: Base de dados da pesquisa, GPEAD, 2020. 

 

Considerando os valores da cesta básica familiar, o grafico 4 demonstra o número 

de horas de trabalho necessárias para adquirir a cesta básica familiar. 

 

Gráfico 04 - Número de Horas de trabalho necessárias para aquisição da cesta básica 
familiar  

 
Fonte: Base de dados da pesquisa, GPEAD, 2020. 
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A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estipula que o trabalhador deve cumprir 

uma jornada mensal de 220 horas de trabalho. Porém, considerando o custo da cesta 

básica familiar, exigir-se-ia uma jornada de trabalho maior para atender as demandas 

básicas de alimentação familiar. 

 

Considerações Finais 
 

O custo da cesta básica nacional é um importante indicativo para o planejamento do 

orçamento familiar, acompanhar os preços dos produtos da cesta básica, permite ampliar 

a conscientização do trabalhador sobre o poder de compra do salário mínimo de modo que 

ele possa exercer de forma consciente o planejamento do consumo familiar. 

A análise do comportamento dos preços da cesta básica evidencia que o salário 

mínimo não tem proporcionado condições de melhorias na ampliação do poder de compra 

do trabalhador assalariado. As divulgações contínuas dessa atividade de extensão no 

período em questão (junho de 2019 a julho de 2020) têm viabilizado a compreensão das 

variações dos preços e seus efeitos negativos para aquisição da cesta básica. Tal 

entendimento reforça a necessidade da constante defesa dos direitos assegurados via 

constituição.   
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Área Temática: Trabalho 

Linha de Extensão: Emprego e Renda 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Cesta Básica; Renda; Trabalho. 
 
Resumo 
 

O objetivo principal deste resumo é apresentar as atividades realizadas pelo projeto 
Determinação Mensal Do Custo De Cesta Básica De Alimentação Em Cascavel-Pr no ano 
de 2020, a partir da metodologia do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), no que concerne aos indicadores relativos aos custos da 
cesta básica de alimentos em Cascavel. Além disso, buscar-se-á demonstrar o impacto 
da pandemia de Covid-19 sob as atividades do projeto, bem como os impactos sob os 
resultados alcançados. 
 
Apresentação 
 

O projeto de extensão Determinação Mensal Do Custo De Cesta Básica De 
Alimentação Em Cascavel-Pr é vinculado ao curso de Ciências Econômicas, do Centro de  
Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste - CCSA (campus Cascavel). Este teve início das 
suas atividades no início de 2018, coordenado pelo prof. Dr. Luciano de Souza Costa, 
amparado por experiência similar realizada pelo curso entre os anos de 1996 e 2012, bem 
como na iniciativa realizada pelo curso de Ciências Econômicas da Unioeste (Campus 
Francisco Beltrão) - que já aplicava a metodologia de determinação do custo da cesta 
básica de alimentos no município de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco. 
  

No primeiro ano de execução do projeto, em 2018, o grupo de trabalho dedicou-se 
ao estudo da metodologia estudo da metodologia do DIESEE para determinação do custo 

 
1 Doutor, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: lucianosouzacosta@hotmail.com.  
2 Mestra, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: carlacna@gmail.com. 
3 Acadêmico 2º ano, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: edineioliveira09@gmail.com. 
4 Acadêmico 2º ano, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: gustavo.fontoura@unioeste.br. 
5 Acadêmica 1º ano, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: julianeoliveiradacosta@gmail.com. 
6 Doutora, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: kafrodrigues@yahoo.com.br 
7 Acadêmica 1º ano, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: marcellyk.h@hotmail.com. 
8 Acadêmico 4º ano, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: rafael.is.casagrande@gmail.com. 
9 Doutora, Ciências Econômicas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: rpontili@yahoo.com.br. 
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da cesta básica nas capitais do país e o uso, da mesma metodologia, no Projeto de 
Extensão desenvolvido em Francisco Beltrão – o que, oportunamente, permitiu o 
compartilhamento de informações entre as equipes de ambos projetos e, por 
consequência, o desenvolvimento de um plano mais geral sobre o custo da cesta básica 
na região – e, posteriormente, no mesmo ano, o grupo conseguiu definir uma amostra de 
supermercados em cascavel, bem como a organização dos membros em equipes para as 
coletas de preços e divulgação dos dados. 
  

As atividades iniciais foram um teste da metodologia do DIEESE, a primeira coleta 
ocorreu em fevereiro de 2019, com os preços dos itens da cesta básica em 21 mercados 
de Cascavel. Após análise dos primeiros resultados, em abril de 2019, o projeto divulgou 
o primeiro boletim do projeto, contendo os dados e sua compilação em indicadores. 

 
A divulgação mensal do boletim do projeto “Determinação Mensal Do Custo De 

Cesta Básica De Alimentação Em Cascavel-Pr” é direcionada especialmente aos 
moradores de Cascavel e municípios do entorno, já que estes também fazem parte do 
mercado consumidor do comércio local. Ademais, os dados e indicadores, coletados e 
produzidos pela ação, interessam principalmente aos trabalhadores e famílias com 
rendimentos próximos do salário mínimo nacional, à medida que estes se deparam, 
diariamente, com gastos indispensáveis, referentes ao atendimento dos seus direitos 
sociais – precisados pela Emenda Constitucional nº 90, de 15 Setembro de 2015. 
 

Artigo único. O art. 6º da Constituição Federal de 1988 passa a vigorar com a 
seguinte redação: "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição."(NR) (BRASIL, 2015) 

 
  
Procedimentos Adotados 
 
 Quanto a metodologia, aplicadas nas atividades do projeto, está fundamenta-se 
nos métodos aplicados pelo projeto antecessor, do Campus de Francisco Beltrão da 
UNIOESTE, “Determinação mensal do valor da cesta básica em Francisco Beltrão, Pato 
Branco e Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná” que, por sua vez, foi desenvolvida com 
base na metodologia concebida e aplicada, em âmbito nacional – nas capitais do país -, 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 
2009).  
  

A necessidade de distanciamento e isolamento social, posta em razão da 
pandemia de COVID-19, promoveu outra alteração na metodologia do projeto, 
especificamente no procedimento de coleta de preços. Em tempos regulares, as coletas 
eram realizadas, usando a ferramenta Google Forms nos smartphones das equipes do 
projeto, presencialmente organizadas em estabelecimentos e datas determinadas e 
distribuídas entre os participantes do projeto, no decorrer do mês. Já que na realização 
dos cálculos, posterior as coletas, a ferramenta do Google facilita o procedimento – em 
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virtude da armazenagem automática dos dados em formato de planilhas – está continuou 
a ser utilizada bem como a distribuição de datas. Com a pandemia, as coletas passaram a 
ser realizadas através dos ambientes digitais dos comércios locais e em consequência, 
dado a não utilização de alguns estabelecimentos dessa tecnologia, a amostragem foi 
reduzida.  
  

Para estabelecer os indicadores são usadas duas fontes de dados produzidas 
externamente. A primeira, leva em conta as provisões mínimas de alimentos, 

estabelecidas no Decreto – Lei nº 399/1938 (BRASIL, 1938). A segunda, trata da 
percentagem do orçamento que famílias que possuem renda familiar de um salário 
mínimo gastam com alimentação, definido em 35,71% (DIEESE, 1996).  

 
Coletados os dados, são estabelecidos, com auxílio de uma planilha digital, o custo 

médio da cesta básica de alimentação individual e familiar; os gastos individuais por 
produto e o sua percentagem relativa no valor total da cesta; as variações de preço e 
participação relativa por produto em relação ao mês anterior; o salário mínimo necessário 
para aquisição da cesta básica; a quantidade de horas necessárias de trabalho para a 
aquisição da cesta básica e a percentagem do gasto familiar com a cesta básica com 
relação ao salário mínimo bruto nacional. 

 
Assim, o Salário mínimo necessário e a quantidade de horas necessárias, para 

aquisição da cesta básica, são calculados a partir das seguintes fórmulas:  
 

   Quantidade de Horas Necessárias =   Custo da CB     x  220 
         Salário Mínimo 
 
Salário Mínimo Necessário = Custo Familiar de Alimentação no Município 

     0,3571  
 

Realizados os cálculos, os preços coletados e indicadores são tabulados para 
confecção do Boletim Mensal da Pesquisa. Os dados são acrescentados da comparação 
em relação aos dados regionais e nacionais bem como de uma avaliação conjuntural 
redigida em grupo no projeto. Ao término, o boletim é amplamente divulgado por e-mail e 
nas redes sociais do projeto. 
 
Resultados 
 
 A Tabela 1 apresenta a compilação de todas as coletas de preços, classificadas 
por mês e itens, assim como os dados da variação total nos preços de cada item no 
decorrer do ano. 
 
 
Tabela 1 - Média dos preços coletados pelo projeto em 2020 
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jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Variação acumulada 

no ano de 2020

Arroz Parbolizado 13,23 13,39 13,67 14,44 16,02 15,93 16,25 16,77 21,76 24,22 24,38 25,91 95,84%

Feijão Preto 4,15 4,08 4,32 4,80 5,80 6,22 5,64 5,89 6,07 6,65 6,63 7,18 73,01%

Açúcar Cristal 9,23 9,64 10,46 9,91 9,83 9,85 9,81 9,68 10,02 10,69 11,15 12,01 30,12%

Café em Pó 8,72 8,69 8,76 9,46 9,30 9,36 9,37 8,70 8,37 8,40 8,28 8,70 -0,23%

Farinha de trigo 12,56 12,51 13,17 13,15 13,59 14,33 14,55 14,73 15,16 14,84 15,13 15,25 21,42%

Batata Monalisa 2,84 2,84 3,63 4,41 5,85 6,14 2,90 2,81 2,52 4,39 5,17 5,79 103,87%

Banana Caturra 3,44 3,06 3,80 4,40 3,49 3,11 3,61 3,72 5,21 4,89 4,95 6,10 77,33%

Tomate 4,00 4,07 5,14 5,51 4,03 3,60 2,71 3,20 4,27 5,60 5,58 5,39 34,75%

Margarina 4,92 4,90 4,95 5,16 5,26 5,51 5,40 5,43 5,19 5,41 5,23 5,57 13,21%

Pão francês 8,34 8,51 8,56 8,99 8,99 8,99 9,24 7,99 8,03 8,32 8,91 9,31 11,63%

Óleo de soja 3,82 3,83 3,95 4,02 4,00 4,01 4,08 4,32 5,76 7,07 7,58 7,65 100,26%

Leite Caixa Tetrapark 2,80 2,89 3,15 3,53 3,41 3,55 3,65 3,72 3,96 3,98 3,97 3,92 40,00%

Carne 26,92 26,32 27,76 30,97 28,88 28,55 28,19 28,70 30,00 33,87 35,11 37,37 38,82%

 
 
 A Tabela 2 demonstra os dados produzidos pelo projeto no ano bem como a 
variação no valor da Cesta Básica de alimentação entre os meses de janeiro e dezembro 
de 2020. 
 
Tabela 2 -  Dados produzidos pelo projeto no decorrer do ano de 2020 

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Custo médio mensal da Cesta Básica de 

Alimentação (Reais) 379,98 375,92 408,68 450,51 431,11 428,01 401,13 403,00 435,19 490,00 506,92 537,76

Horas de trabalho destinadas à compra 

da CB 83,76 79,14 86,04 94,84 90,76 90,11 84,45 84,84 91,62 103,16 106,72 113,21

Salário Mínimo Necessário (Reais) 3192,26 3158,10 3433,30 3784,72 3621,74 3595,69 3369,90 3385,57 3656,04 4116,48 4258,60 4517,70

Percentual da CB no Salário Mínimo Bruto
36,57% 35,97% 39,11% 43,11% 41,25% 40,96% 38,39% 38,56% 41,65% 46,89% 48,51% 51,46%

Percentual da CB no Salário Mínimo 

Líquido 39,37% 39,10% 42,51% 46,86% 44,84% 44,52% 41,72% 41,69% 45,02% 50,69% 52,44% 55,63%

Cesta de Alimentação Familiar 

(CAF)(Reais) 1139,95 1127,76 1226,03 1351,52 1293,32 1284,02 1203,39 1208,99 1305,57 1469,99 1520,75 1613,27

CAF em relação ao Salário Mínino Bruto
109,72% 107,92% 117,32% 129,33% 123,76% 122,87% 115,16% 115,69% 124,94% 140,67% 145,53% 154,38%

CAF em relação ao Salário Mínino Líquido
119,26% 117,30% 127,53% 140,58% 134,52% 133,56% 125,17% 125,07% 135,06% 152,07% 157,33% 166,90%

Variação do custo da Cesta Básica em 

relação ao mês anterior ** -1,07% 8,71% 10,24% -4,31% -0,72% -6,28% 0,47% 7,99% 12,59% 3,45% 6,08%

41,52%Variação Acumulada no ano de 2020
 

 
Por fim, a Figura 1 exibe uma das publicações mensais do Boletim do projeto 

“Determinação Mensal Do Custo De Cesta Básica De Alimentação Em Cascavel-Pr”, 
referente aos dados coletados e produzidos bem como a análise de conjuntura no mês de 
dezembro de 2020. 
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Figura 1 – Boletim publicado pelo projeto referente ao mês de dezembro/2020 
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Considerações Finais 
 
 Apesar das dificuldades metodológicas apontadas, que são resultado da pandemia 
de COVID-19, o projeto “Determinação do Custo da Cesta Básica de Alimentação em 
Cascavel – PR” deu prosseguimento as suas ações e, dessa forma, obteve os resultados 
esperados no ano de 2020 atingindo seu objetivo de entregar e divulgar mensalmente o 
boletim contendo dados e análise de conjuntura relevantes à comunidade externa. A 
interrupção da atividade econômica mundial, como resultado de medidas necessárias de 
isolamento social, provocou impactos significativos nos preços.  Mesmo com algumas 
limitações no processo de coleta, os resultados do projeto serviram para informar a  
população dos impactos da Pandemia no comportamento dos preços dos itens da cesta 
básica.  
 
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) 
54816/2018 
 
Referências 
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938. Aprova o regulamento para 
execução da Lei n. 185, de 14 de janeiro de 1936, que institui as Comissões de Salário 
Mínimo. [S. l.], 30 abr. 1938. 
BRASIL. Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015. Dá nova redação 
ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. [S. l.], 
15 set. 2015. 
DIEESE. Pesquisa de Orçamentos Familiares. São Paulo: Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, 1996. Disponível em: 
https://www.dieese.org.br/metodologia/pof3.xml. Acesso em: 21 jan. 2021. 
DIEESE. Metodologia da Cesta Básica Nacional. São Paulo: Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, 2009. Disponível em: 
https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf. Acesso em: 21 jan. 
2021. 
 
 

548



 

 

 
EDUCAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CIDADANIA FINANCEIRA 

 
 

Ivanira Correia de Oliveira 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ana Carolina Scariotto Franco Leal2; Andréa Regina de Morais Benedetti3; 

Gabriel Evangelista dos Santos4, Kérley Braga Pereira Bento Casaril5; Queila Franciele 
Fabris Bosio6; Sara da Gama Carlin7 

 
 

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 seus comportamentos de consumo, os 
produtos e serviços financeiros e a necessidade de planejamento financeiro. As principais 
atividades realizadas foram as aulas na Unati de 2018 a março de 2020, o quadro 
“Educação Financeira” na Rádio Onda Sul desde 2018 e palestras.  
 
Palavras chave: Crédito. Equilíbrio financeiro. Finanças pessoais. 
 
 
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 crise financeira mundial que ocorreu em 2008 afetou empresas, governos e as 
pessoas em geral. A partir de então, os governos passaram a se preocupar com a 

 
1 Professora do curso de Administração, campus de Francisco Beltrão. ivaniraoliveira@ymail.com 
2 Acadêmica do Curso de Administração. scariottocarol@gmail.com 
3 Professora do curso de Direito, campus de Francisco Beltrão. deiabenedetti@hotmail.com 
4 Acadêmico do curso de Direito. gabriel.e.santos@outlook.com 
5 Professora do curso de Nutrição, campus de Francisco Beltrão. kcasaril@gmail.com 
6 Professora, dos cursos de Administração e Ciências Econômicas, campus de Francisco Beltrão. 
queilafabris@gmail.com 
7 Colaboradora externa, contabilista e advogada. 

549

mailto:ivaniraoliveira@ymail.com
mailto:scariottocarol@gmail.com
mailto:deiabenedetti@hotmail.com
mailto:kcasaril@gmail.com
mailto:queilafabris@gmail.com


 

 

educação financeira. Ao proporcionar educação financeira, as pessoas tornam-se mais 
resilientes financeiramente, mesmo aquelas de baixa renda. No entanto, se a 
desigualdade social for muito grande e as pessoas não tiverem renda, não é possível 
dizer que lhes falta a educação financeira, uma vez que o conhecimento e as habilidades 
geradas pela educação financeira para tomar decisões financeiras não podem ser 
aplicadas, devido ausência do dinheiro.  

A Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2015) lançou 
em 2009 um trabalho sobre estratégias nacionais de educação financeira que serviria 
como instrumento político para os países que as implantassem. No Brasil a educação 
financeira é tratada como política pública, a partir do Decreto Federal nº 7.397 de 22 de 
dezembro de 2010, com a criação da Estratégia Nacional de Educação Financeira 
(ENEF). (BRASIL, 2010).  Contudo, segundo BCB (2013) há 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.  

Recentemente, o Decreto Federal n°10.393/2020 instituiu a nova ENEF, com o 
objetivo de promover a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal, também 
criou o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF). Esse decreto revogou o anterior 
(BRASIL, 2020). A ENEF tem como público alvo estudantes nas escolas, onde a 
educação financeira deve ser 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. Segundo Lusardi (2012), à medida que governos e 
empregadores transferem responsabilidades financeiras para os indivíduos, torna-se 
necessário educar as novas gerações, habilitando-as para tomarem decisões financeiras 
mais seguras.  

No entanto, percebe-se que há necessidade de educar financeiramente também os 
adultos, ou seja, a educação financeira deve ser destinada ao atendimento de pessoas 
que têm contato rotineiro com dinheiro e que, muitas vezes tomam decisões financeiras 
sem o devido conhecimento. Segundo Massaro (2015), trabalhadores 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 do 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. O dinheiro é a principal causa de estresse nos Estados 
Unidos e pessoas de baixa renda sentem estresse sobre o dinheiro o tempo todo ou a 
maior parte dele, segundo a Association Psychological American (APA, 2017). 

Em uma pesquisa da Personal Finance Employee education Fund (PFEEF) (2019), 
mostrou que 60% dos americanos relataram que o dinheiro é a principal causa de stress. 
Para a APA (2015), os sintomas de estresse incluem vontade chorar, nervosismo, 
ansiedade, depressão, tristeza, sentir-se sobrecarregado, cansado e preocupação 
constante.  
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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 as 
pessoas lidarem com dinheiro diariamente, poucas 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 equilibrada. 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.   

As atividades desenvolvidas no projeto estão voltadas para a difusão do 
conhecimento acerca da educação financeira, considerando conceitos básicos de gestão 
financeira individual e familiar aplicados no dia a dia, tais como: finanças 
comportamentais, consumo consciente, desperdício, planejamento financeiro, crédito, 
endividamento, poupança, investimento, segurança financeira e cidadania financeira.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

O projeto criado em 2018 iniciou suas atividades na Unati, do campus de Francisco 
Beltrão e na Rádio Onda Sul FM.  

Na Unati o trabalho vem sendo desenvolvido no sentido de proporcionar 
conhecimento sobre melhores práticas para cuidar do dinheiro e se proteger de fraudes 
na terceira idade. Os conteúdos são abordados, considerando a experiência financeira 
das pessoas e das necessidades cotidianas para lidar com o dinheiro. Antes do início das 
atividades é aplicado um questionário de pesquisa para avaliar o conhecimento da turma 
para que o conteúdo programático seja construído e adequado ao nível de conhecimento 
das pessoas, mas flexível para se ajustar às necessidades que vão surgindo. Os 
resultados da pesquisa são tabulados e, posteriormente divulgados aos respondentes, 
seguido de discussão. Entretanto, com a chegada da pandemia em março de 2020, os 
trabalhos que eram presenciais foram interrompidos. 

Na rádio Onda Sul FM as apresentações quinzenais que iniciaram em março de 
2018 continuam mesmo durante a pandemia. Há uma parceria para esse trabalho ocorra 
no período de fevereiro a novembro. No quadro são apresentados diversos temas que 
envolvem educação financeira, tais como consumo consciente, comportamento financeiro, 
produtos e serviços bancários e cidadania financeira.  

No inicio de março de 2020 iniciou-se conversas para uma parceria com 
coordenadores do curso técnico pós médio do Colégio Mário de Andrade para o 
desenvolvimento de atividades para os alunos, mas com a suspensão das aulas, os 
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contatos foram interrompidos. Da mesma forma as palestras que anteriormente eram 
feitas em empresas deixaram de ocorrer. 

Em dezembro de 2020 foi realizado palestra sobre o tema de educação financeira, 
no Rotary Industrial e Rotary Cango de Francisco Beltrão, durante reunião semanal de 
seus membros.  

 
 

Resultados 
 

Os resultados alcançados até o momento foram as parcerias com a Rádio Onda 
Sul FM e com a coordenação local da Unati.  

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 Safira Som. A rádio Onda Sul tem muita audiência na cidade de Francisco 
Beltrão e região. Em 2020, os quadros passaram a ser transmitidos também ao vivo pelo 
Facebook, com média de 600 visualizações no dia da apresentação. As apresentações na 
rádio tiveram uma pausa em novembro de 2020 com reinicio previsto a partir de fevereiro 
de 2021. As aulas na Unati estão suspensas, devido a pandemia, sem previsão de 
retorno. 

Em 2018 e 2019 houve participação do projeto na Semana Nacional de Educação 
Financeira em parceria com a Cooperativa de Crédito Cresol. Em 2019 foi realizada uma 
Live curta que foi disponibilizada na página da Associação Comercial e Industrial.  

Com o histórico do projeto, em 2021, a coordenadora foi aceita para ser 
multiplicadora da Corretora de Valores Mobiliário (CVM) para ministrar o curso Bem-estar 
Financeiro, utilizando material produzido pela CVM.        

 
 
Considerações Finais 
 

O projeto é multidisciplinar, pois é constituído por docentes das áreas de 
Administração, Contabilidade, Direito e Nutrição, com participação de alunos voluntários. 
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 da 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. No entanto, as aulas na Unati que eram presenciais foram suspensas, 
devido a pandemia.  

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 
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divulgação surgiu a demanda da rádio, da Unati e de palestras em empresas e, 
considerando que o projeto tem em sua equipe apenas alunos voluntários e com 
rotatividade alta desses colaboradores há dificuldade de expandir suas atividades.  

Na rádio, o quadro que é apresentado quinzenalmente nas quintas feiras pela 
manhã. Está no quarto ano levando educação financeira para ouvintes da cidade de 
Francisco Beltrão e da região. Porém, a demanda por serviços individualizados é 
praticamente nula. Espera-se que após a pandemia o projeto possa retomar suas 
atividades presenciais e expandir sua atuação.  

 
 
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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Resumo 

A capacitação de empresários e futuros empresários é uma tarefa de suma 
importância  para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Um 
empreendedor  qualificado possui melhores condições de conduzir o seu negócio, mantê-
lo diante de  dificuldades de longo ou curto prazo e aprimorar o seu desenvolvimento com 
enfoque  sustentável. É nesse sentido que o programa Bom Negócio Paraná/ SETI 
objetivou  contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos 
municípios onde  atuou, por meio da capacitação de micro e pequenos empresários, 
visando a segurança  dos seus negócios e a geração de emprego e renda da população 
atendida. O programa  ofereceu aulas gratuitas e permitiu que empreendedores tivessem 
acesso a  financiamentos, com juros a partir de 1,26% ao mês, em faixas que variam de 
R$ 300 a  R$ 3 milhões, de acordo com a capacidade de cada empresário. A capacitação 
foi  viabilizada por meio de parcerias com as universidades estaduais, agentes ligados 
ao  desenvolvimento empresarial, órgão e instituições de caráter público ou privado. 
O  conteúdo do curso reuniu as principais noções exigidas para o início e a manutenção 
da  micro ou pequena empresa, isto é, as aulas e a apostila disponibilizada gratuitamente 
aos  alunos continham ensinamentos, exemplos e exercícios a respeito da Gestão 
de  Negócios, Gestão Comercial, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e 
Gestão  Estratégica. Há, ainda, a modalidade à distância, não analisada neste artigo. 
Este  trabalho objetivou analisar como o Núcleo de Marechal Cândido Rondon/PR 
contribuiu  para a capacitação dos alunos concluintes do curso. Para a coleta dos dados 
analisados,  foi utilizado o questionário pós-curso preenchido pelos concluintes que 
indicaram, dentre  os módulos do curso, o conteúdo que foi mais aplicado por eles foi o de 
Gestão  Estratégica, o qual 88,8% dos concluintes indicaram ter aplicado em suas micro 
e  pequenas empresas. 
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Apesar das Universidades e os institutos de pesquisa desenvolverem projetos 
de  extensão e apoio à comunidade a respeito de diversos assuntos, “não é de praxe de 
o  empresário brasileiro recorrer a esta via para sanar as suas dúvidas ou aprimorar-se” 
(PEREIRA; SOUSA, 2009, p.9). 

Entretanto, os cursos, capacitações e projetos são muitos e continuam 
disponíveis  para o público empresário ou futuro empresário. É o caso do Programa Bom 
Negócio  Paraná que foi instituído em 2012 e oferece cursos de capacitação gerencial 
e  consultorias, gratuitas, para micro e pequenos empresários, além de facilidades 
no  acesso às linhas de créditos de baixo custo do Fomento Paraná (SETI, 2018). Os 
cursos  são realizados nas modalidades: presencial e a distância (EaD) pelas sete 
Universidades  Estaduais que oferecem o curso nas cidades onde estão instaladas e nas 
comarcas  vizinhas (UNESPAR, UNIOESTE, UEM, UEPG, UEL, UNICENTRO e UENP). 
Nos cursos  são trabalhados módulos de Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão 
de Pessoas,  Gestão Financeira e Gestão Estratégica. Conteúdos essenciais para todo 
empreendedor. Desta forma, busca-se analisar a contribuição do curso ministrado pelo 
Núcleo da  UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon, do Programa Bom Negócio Paraná 
para os  alunos que concluíram a capacitação no ano de 2018 nas cidades: Marechal 
Cândido  Rondon, Palotina e São Jorge do Patrocínio. Portanto, com base nos 
questionários pós  curso foram coletados quais conteúdos os alunos já tinham antes de 
entrar no curso e  quais eles passaram a aplicar seguindo as orientações dos instrutores 
que ministraram as  aulas. 

Historicamente, o Programa Bom Negócio Paraná foi concebido pela 
prefeitura  municipal da cidade de Curitiba no ano de 2005, sob a coordenação da 
Agência Curitiba  de Desenvolvimento S/A, com a missão de estimular, por meio de 
capacitações, o  desenvolvimento dos micro e pequenos empreendedores dos setores de 
indústria,  comércio e serviços. Após receber premiações da Financiadora de Estudos e 
Projetos  (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e posicionar-se 
entre os  cinco melhores projetos de desenvolvimento econômico da América do Sul no 
10º Fórum  Interamericano da Microempresa, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o  Programa estendeu-se para os demais municípios do Estado 
do Paraná (SETI, 2018). 
Em 2012, o Programa foi oficialmente instituído em sete Universidades Estaduais 
do  Paraná (UNESPAR, UNIOESTE, UEM, UEPG, UEL, UNICENTRO e UENP), 
que  abrangem 14 Núcleos do Programa Bom Negócio Paraná com vistas ao 
desenvolvimento dos municípios e a geração de emprego e renda a comunidade local. 
Ademais, o  Programa conta com parcerias estabelecidas no plano estadual abrigadas 
pelo Programa  de Extensão Universidade Sem Fronteiras, da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Ensino  Superior – SETI e Agência de Fomento Paraná S/A, que 
disponibiliza aos  empreendedores o acesso a aulas gratuitas e linhas de créditos com 
taxas menores, a  partir de 1,26% ao mês (SETI, 2018).   

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de 
Marechal  Cândido Rondon, o Programa Bom Negócio Paraná foi implementado nas 
modalidades  presencial e a distância (EaD), com início das turmas nos anos de 2013 e 
2016,  respectivamente, atendendo 18 cidades circunvizinhas. Por meio do Termo 
de  Compromisso 050/2018, a equipe do Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo de 
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Marechal Cândido Rondon era composta por sete pessoas, sendo dois 
coordenadores,  três bolsistas graduados recém-formados e dois bolsistas 
graduandos.  Neste viés, as capacitações permitem o estímulo à formalização de 
novos  empreendedores, o fortalecimento e ampliação da base produtiva dos municípios, 
o  estímulo à geração de empresas competitivas e a disseminação do conhecimento.   

Procedimentos Adotados 

Para a elaboração deste trabalho foi utilizada a coleta de dados e a 
quantificação  dos mesmos tendo como fonte o questionário pós curso respondido pelos 
concluintes do  curso de capacitação do Programa Bom Negócio Paraná em 2018, 
ministrado nas  cidades de Marechal Cândido Rondon, Palotina e São Jorge do 
Patrocínio, indicadas  como amostras. 

Neste questionário, os alunos indicaram quais conteúdos tinham ou não 
domínio  antes de ingressar no curso e quais passaram a aplicar após a conclusão da 
capacitação.  Da análise disto, buscou-se interpretar como o curso tem contribuído para a 
formação  desses empreendedores e quais conteúdos eles mais necessitavam aplicar em 
seus  empreendimentos. Por fim, houve acesso a pesquisa bibliográfica com fins a 
obtenção de  concepções a respeito da importância de programas de capacitação 
empreendedora,  quais os conteúdos que estes cursos devem abordar e como o 
Programa Bom Negócio  Paraná se organiza para cumprir a sua função.  

Resultados 

Empreendedores que almejam o sucesso de seus projetos não podem 
conviver  com a inércia que os impedem de desenvolver melhor as suas técnicas e 
habilidades. A  aquisição de conhecimento gerencial deve fazer parte do dia a dia do 
empreendedor, que  passará a ter maior monitoração, controle e gestão do que ocorre à 
sua volta, podendo  melhorar suas competências. “Trata-se de uma forma contínua de 
aprendizagem que  conduz à correção, ao ajuste e à melhoria do que é feito” (FILION, 
1999, p.16). 

Para Dornellas (2005, p.40) um bom curso de capacitação de 
empreendedores  deve fornecer mecanismos que permitam a identificação e o 
entendimento das  habilidades do empreendedor, das oportunidades que estão à sua 
disposição, da  possibilidade de inovar, da importância do empreendedorismo e de como 
desenvolver um  plano de negócios eficaz, concreto e baseado em fontes seguras. 

Nesse sentido, o curso de capacitação do Programa Bom Negócio 
Paraná/SETI,  enquadrando-se na ideia acima mencionada, está disposto em cinco 
módulos que  comportam as noções essenciais que todo empresário ou futuro empresário 
precisa  conhecer para gerir, inovar, desenvolver e manter o seu negócio, sobretudo com 
enfoque  no desenvolvimento sustentável. 

O módulo Gestão de Negócios propicia assimilar a importância 
do  empreendedorismo no Brasil, sobretudo para as micro e pequenas empresas, 
que  correspondem a 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e 52% dos empregos formais, 
bem  como auxiliá-los a encontrar a melhor conjuntura para o negócio a ser 
desenvolvido/  reestruturado (SEBRAE, 2014).  
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O termo empreendedorismo, por ser dinâmico, apresenta diversas 
definições,  contudo, há três elementos que identificam este comportamento: “a) a 
iniciativa; 
b) a organização/reorganização de mecanismos sociais e econômicos a fim 
de  transformar recursos e situações para o proveito prático; e c) a aceitação dos riscos” 
(SHAPERO, 1975, p. 187). Assim sendo, é necessário que o empreendedor esteja  
preparado para enfrentar as dificuldades do negócio, inovando-se continuamente.  Nesse 
sentido, o material oferecido pelo Programa Bom Negócio Paraná, na  modalidade gestão 
de Negócios, busca direcionar os participantes a conhecerem o  empreendimento a ser 
desenvolvido/ampliado, por meio da identificação do mercado,  riscos, concorrência, 
público alvo, produtos, serviços e planejamento estratégico.  O módulo de Gestão 
Comercial apresenta ferramentas de marketing e vendas a fim  de orientar os 
participantes a ter um bom relacionamento com a sua clientela,  conhecendo as suas 
preferências e expectativas para garantir a excelência no  atendimento. O objetivo deste 
módulo é auxiliar os participantes a conquistar e reter  clientes usando estratégias de 
marketing, compras e vendas. 

Pereira (2018) esclarece que reter clientes tem se tornado uma tarefa 
complexa,  pois o mercado e os novos anseios dos clientes obrigam as empresas a 
inovarem  constantemente. Nessa seara, é possível constatar três fatores para essas 
mudanças: a)  o mercado: aumento da concorrência, produtos e preços semelhantes; b) o 
cliente:  preocupação com a qualidade do serviço/produto e acesso à informação e c) 
pessoas:  conhecimento técnico e foco em resultados equilibrados com as dimensões 
sociais e  ambientais. Assim sendo, é necessário que o empreendedor esteja preparado 
para 

atender as mudanças, devendo, para isso, alinhar as atividades de marketing e 
venda,  visto que, o marketing é uma atividade voltada para a comunicação, interação 
e  adaptação de produtos e serviços, já a atividade de vendas é a concretização 
dos  recursos advindos do marketing, convertendo-os em resultados financeiros 
(COBRA,  2007). Isto posto, o módulo Gestão Comercial traz um plano de marketing, 
levando em  consideração a segmentação do mercado, a competitividade, os elementos 
estratégicos  do marketing: produto, preço, praça e promoção e os diferenciais de vendas: 
atendimento,  negociação e pós-vendas.  

Indispensável para o sucesso de uma empresa, o planejamento orçamentário é 
um  dos pilares para a permanência do negócio, tendo em vista que as decisões tomadas 
sem  planejamento, cálculo incorreto do preço de venda, expansão do negócio sem 
um  investimento minucioso, compras excessivas e retiradas de pró-labore estão entre 
os  principais problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas aponta 
Salanek  Filho (2018). 

Nesse viés, um planejamento financeiro eficiente deve estar alinhado com a 
visão  estratégica da empresa, integrando todos os aspectos que a compõem de forma 
a  contextualizá-los com as mudanças de mercado. Chiavenato (2004, p. 94) ensina que 
o  sucesso da organização dependerá do autoconhecimento da empresa sobre os 
seus  pontos fortes e fracos e da capacidade de ler e interpretar a realidade externa, de 
modo a  identificar as mudanças e oportunidade, adequando-as, rapidamente a fim de 
amortizá-las.  
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Nessa vertente, de modo a adaptar-se ao gerenciamento dinâmico, rápido 
e  eficaz, o módulo Gestão Financeira apresenta ferramentas para a elaboração de 
um  planejamento orçamentário com definição de investimentos, controle de fluxo de 
caixa,  formação de preços e gerenciamento de todos os riscos e lucros. 

A complexidade na gestão de pessoas exige do empreendedor uma visão 
de  gerenciamento de logística no quadro de funcionários e análise das necessidades 
da  empresa, bem como o perfil do cargo e de seus ocupantes. O compartilhamento 
de  experiências tornou-se fundamental aos negócios e, ao mesmo tempo, em virtude 
da  padronização dos produtos e aumento da produtividade proporcionado pelas 
máquinas,  exige-se dos funcionários diferenciais como inovação, criatividade, motivação 
e  comprometimento (HORBATIUK, 2018).  

Consoante Chiavenato (2004, p. 9), a gestão de pessoas pressupõe percebê-
las  como seres humanos, ativadores inteligentes de recursos organizacionais e 
como  parcerias da organização, nesse sentido, a empresa não deve preocupar-se 
apenas em  reter os melhores profissionais, mas conduzi-los ao desenvolvimento, 
capacitação,  motivação e comunicação integrada.  

Em vista disso, o módulo Gestão de Pessoas auxilia os participantes a 
estruturar/  reorganizar os seus empreendimentos, partindo de um planejamento de 
sistematização  de cargos e atividades; recrutamento e seleção de pessoas; 
desenvolvimento e  capacitação dos funcionários; desempenho de uma liderança eficaz e 
definição e  acompanhamento de indicadores de RH para que haja uma relação saudável 
no ambiente  de trabalho (HORBATIUK, 2018).  

O módulo Gestão Estratégica, última etapa do curso, tem como objetivo 
fornecer  ao empreendedor técnicas para serem aplicadas imediatamente em seus 
negócios. Entre  elas, pode-se citar o ciclo PDCA (planejar, realizar, controlar e agir): 
instrumento de  gestão para estruturar melhorias na empresa; o hábito: objeto de gestão 
de negócios que  deve ser constante; a proatividade: técnica de atitudes proativas em 
busca de mudanças  da situação; o planejamento: ferramenta para traçar metas e 
objetivos; a gestão do  tempo: técnica em que a disciplina é fundamental; o 
Benchmarking: ferramenta em que a  referência de uma empresa auxilia a incorporar 
competências para o empreendimento; a  matriz produto X mercado: técnica que facilita o 
empreendedor a aumentar o volume de  faturamento de seu negócio; e o Programa 5S 
(cinco sentidos): dividido em cinco fases - Ordem pela disciplina (Shitisuke), Descarte 
(Seiri), Organização (Seiton), Limpeza (Seiso)  e Higiene e Segurança (Seiketsu) - que 
refle o compromisso individual e do grupo em  “combater perdas e desperdícios, 
aprimorar a educação das pessoas e manter a  qualidade na empresa” (BATISTA, 2018, 
p. 220). 

Nesta etapa, ainda, o participante verifica a importância ao acesso a 
mercados,  especificamente, feiras e eventos, visto que, estes trazem novas tendências 
dos mais  variados segmentos. Por fim, o módulo oferece ferramentas práticas, com a 
exposição de  uma feira ofertada por cada participante do Curso.  

 Considerações Finais 

O Programa Bom Negócio Paraná - SETI, oficialmente instituído em 2012, 
tem  demonstrado a sua importância nas sete Universidades Estaduais do Paraná 
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(UNESPAR,  UNIOESTE, UEM, UEPG, UEL, UNICENTRO e UENP), sobretudo, no 
Núcleo de  Marechal Cândido Rondon, que foi implementado nas modalidades presencial 
e a  distância (EaD), com início das turmas nos anos de 2013 e 2016, 
respectivamente,  atendendo 18 cidades circunvizinhas. 

A capacitação de empresários e futuros empreendedores pelo Programa 
Bom  Negócio Paraná - SETI é de substancial importância para o desenvolvimento 
econômico  dos municípios e a geração de emprego e renda à comunidade local. Partindo 
dos  ensinamentos de Dolabela (2006, p. 51), em que o empreendedorismo pode e deve 
ser  ensinado para alcançar o sucesso de um negócio e tendo em vista a alta taxa 
de  mortalidade infantil das empresas, falta de cultura empreendedora, 
metodologia  inadequada e a necessidade de percepção da responsabilidade do 
empreendedor com a  comunidade e com o meio ambiente, o Curso do Programa Bom 
Negócio Paraná - SETI  auxilia na formação de um empreendedor qualificado, que possui 
melhores condições de  conduzir, gerir, inovar e manter o seu negócio equilibrando as 
dimensões econômicas,  sociais e ambientais. 

Os cinco módulos disponibilizados pelo Curso, Gestão de Negócios, 
Gestão  Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica, 
oferecem aos  participantes, por meio de uma linguagem simples e didática, as 
ferramentas necessárias  para uma boa administração. Entre os recursos propiciados 
pode-se citar o planejamento  estratégico; identificações de mercado, concorrência, 
público alvo, produtos e serviços;  estratégias de marketing, compras e vendas; 
planejamento orçamentário; definição de  investimentos, controle de fluxo de caixa, 
formação de preços; gerenciamento de todos os  riscos e lucros; sistematização de 
cargos e atividades; capacitação de funcionários; e  instrumentos de gestão para 
estruturar o empreendimento.  

Neste sentido, o presente estudo pôde demonstrar a atuação e contribuição 
do  Programa Bom Negócio Paraná – SETI aos participantes, especialmente, aos 
concluintes  do curso das cidades de Marechal Cândido Rondon, Palotina e São Jorge do 
Patrocínio  do ano de 2018. Para o levantamento de dados das cidades referidas, utilizou-
se o  questionário pós-curso dos concluintes, que indicaram quais, dentre os cinco 
módulos do  curso apresentados, já possuíam conhecimento sobre a temática e quais 
passaram a  aplicar diretamente no seu empreendimento. 

A partir da análise quantitativa, constatou-se que 55,5% dos alunos ingressaram 
no  curso sem qualquer domínio dos módulos apresentados em sala, ao passo que 
37,03%  dos concluintes ingressaram dominando algum conteúdo. Em relação ao grupo 
que não  possuía conhecimento dos módulos, 66,6% dos participantes passaram a aplicar 
todos os  módulos em seus empreendimentos, enquanto que o correspondente a 33,3% 
aplicou  somente algumas modalidades, sobretudo gestão estratégica e gestão financeira. 
No  tocante aos alunos que já dominavam o conteúdo, 70% compreendiam o teor de 
gestão  financeira, 60% dominavam a matéria de gestão de pessoas e 50% indicavam 
que tinha  conhecimentos sobre gestão de negócios. 

Salienta-se, ainda, que o conteúdo com menos domínio foi o de gestão 
estratégica,  representando 20% dos participantes que informaram ter algum tipo de 
conhecimento.  Contudo, após o curso do Programa Bom Negócio Paraná – SETI o 
referido módulo  passou a ser aplicado por 88,8% da totalidade dos concluintes, 
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demonstrando a  importância do Curso na formação/ampliação de empreendimentos para 
a comunidade  local e viabilizando a melhoria da renda familiar dos municípios 
participantes. 

Diante do exposto, pôde-se constatar a colaboração do programa Bom 
Negócio  Paraná na disseminação do conhecimento, bem como ao suporte dado ao 
empresário e  futuro empresário a fim de conseguirem gerir a sua empresa. Nota-se que 
nenhum conteúdo foi descartado pela totalidade dos concluintes, corroborando a parceria 
do  Programa Bom Negócio Paraná na aplicabilidade teórico-prática, por intermédio 
de  capacitação a novos e a experientes gestores. 

Forma(s) de contato com a ação 

http://www.seti.pr.gov.br/Pagina/Bom-Negocio-Parana 
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PROJETO DE EXTENSÃO: CURSOS DE CURTA DURAÇÃO NA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Claudio Antonio Rojo1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Geysler Rogis Flor Bertolin2 (Subcoordenador as Ação de Extensão) 

Participantes: Patrícia Maria Reckziegel da Rocha3 
Ana Carolina Mecabô Müller4 

Joyce Bueno Mafra5 
Thiago Henrique Martinez Blanco6 

 
 

Área Temática: Ciências Sociais Aplicadas 
Linha de Extensão: Emprego e renda 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Projeto; Cursos; Administração. 

 
Resumo 
 
A motivação para a elaboração e execução do projeto foi oferecer para a comunidade 
interna e externa da Unioeste cursos de curta duração na área de Administração, seja 
para aplicação dos conhecimentos em seu dia a dia ou na aplicação em suas empresas. 
O projeto teve como objetivo aprofundar os conhecimentos dos alunos e da comunidade 
externa na área de Administração, bem como auxiliar no desenvolvimento de 
empreendedores individuais, micro e pequenas empresas por meio de cursos, articulando 
desta forma, maior envolvimento da comunidade externa com o ensino, pesquisa e 
extensão da Unioeste, com desenvolvimento de atividades no âmbito da educação e 
trabalho. A metodologia utilizada nos cursos de curta duração foram aulas expositivas 
acerca dos diferentes temas da área da Administração com a utilização de práticas atuais 
da área, realizadas no Campus da Unioeste e In Company. Foram ministrados quatro 
cursos com temáticas diferentes, sendo que os cursos de: Curso Prático: Como investir 
em ações e Fundamentos de Gerenciamento de Projetos foram abertas mais de uma 
turma devido a procura pelo assunto, totalizando 143 pessoas atendidas pelo projeto, 
tanto da comunidade interna e externa da Unioeste. 
 
Apresentação 
 

A Administração é uma ciência da área humana fundamentada em sistemas e 

 
1 Docente de Administração – Unioeste. E-mail: rojo_1970@hotmail.com 
2 Pró Reitor de Finanças – Unioeste. E-mail: geysler.bertolini@unioeste.br 
3 Mestre em Administração – Unioeste. E-mail: patricia.rocha6@unioeste.br 
4 Mestre em Administração – Unioeste. E-mail: ana.muller@unioeste.br 
5 Engenheira Agrícola – Unioeste. E-mail: Joyce.mafra@unioeste.br 
6 Mestre em Administração – Unioeste. E-mail: Thiago.blanco@unioeste.br 
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processos que buscam o planejamento, organização, direção e controle das realizações, 
tanto na esfera pública quanto na privada. No Brasil, a profissão foi regulamentada por 
meio da Lei 4.769 de 1965 e apesar da pouca idade, a Administração é uma ciência 
antiga. A primeira aparição de que se tem notícia data do ano 5.000 A.C., na Suméria, 
quando seus antigos habitantes procuravam uma maneira para melhorar a resolução dos 
seus problemas práticos. Inventores da escrita cuneiforme, os sumérios faziam seus 
registros administrativos em placas de barro. Depois disso, a Administração não parou 
mais de crescer. Escolas de Administração foram sendo criadas para capacitar 
profissionais na área, já que durante a Revolução Industrial nasceu um novo modelo de 
gestão. Hoje, o Administrador é o profissional responsável pelo planejamento de 
estratégias e pelo gerenciamento do dia-a-dia da empresa pública ou privada. A atuação 
do Administrador é bastante ampla, sendo necessário em todo tipo de empresas. Ele atua 
em diversas áreas como comercial, logística, financeira, compras, recursos humanos, 
marketing, entre outras (Conselho Federal de Administração, 2015). 

O desenvolvimento humano e profissional passa por suas escolhas de trabalho e 
cursos de formação complementar e de ensino superior, as necessidades pessoais 
aliadas as expectativas de desenvolvimento e independência econômica impulsiona as 
pessoas na busca de soluções que aliem seus conhecimentos e habilidades com 
oportunidades de mercado que gerem rentabilidade e novas perspectivas profissionais. O 
sucesso profissional relaciona-se diretamente com a competitividade existente no 
mercado de trabalho para inserção dos jovens na vida profissional, tanto no elevado 
número de pessoas já qualificadas como na redução dos postos de trabalho que podem 
ser considerados limitadores para a iniciação profissional. Tanto a sociedade como o 
poder público buscam o desenvolvimento dos setores produtivos e comerciais de maneira 
a fomentar a evolução econômica de suas regiões levando a melhores condições de vida 
para a população (Brambilla, Lionço, & Francisco, [s.d.]).  

Diante da abordagem de Brambilla, Lionço, & Francisco ([s.d.]) pode-se afirmar que 
além dos cursos de graduação, os cursos de formação complementar são essenciais na 
formação de profissionais qualificados tanto para desenvolverem suas atividades em 
empresas públicas, privadas e em seu próprio empreendimento, pois estará mais seguro 
para tomar decisões. Além disso, a formação complementar auxilia os empreendedores 
na geração de riqueza (emprego e renda), pois poderão tomar decisões corretas a partir 
do conhecimento adquirido neste tipo de formação. 

A Unioeste possuía o Programa Bom Negócio Paraná em parceria com a 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que objetivava contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social dos municípios onde atua, por meio da capacitação 
de micro e pequenos empresários, visando o crescimento destes negócios para a geração 
de emprego e renda da população local. Conforme a solicitação de alunos e ex-alunos do 
Programa, verificou-se uma demanda de cursos de formação complementar ao Programa, 
pois conforme seus relatos, o curso possibilita um conhecimento básico nas diversas 
áreas da Administração e necessitam de conhecimentos específicos que outros cursos 
complementares poderiam satisfazer estas necessidades. 

Conforme a Resolução nº 2012/2016 do Conselho de Ensino Pesquia e Extensão 
(2016), o curso de Administração da Unioeste prevê a realização de 150 horas de 
Atividades Acadêmicas Complementares, desta forma os cursos de formação 
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complementar vem a satisfazer a demanda de alunos que necessitem completar sua 
carga horária.  

Desta forma, conforme relatos dos ex alunos do Programa Bom Negócio Paraná e 
a necessidade de horas extracurriculares, verificou-se que havia uma demanda para a 
realização de cursos de formação complementar a ser ofertados tanto para alunos da 
Unioeste quanto para a comunidade externa. 

O Programa de Cursos de Curta Duração na área de Administração do Campus de 
Cascavel articulou ações envolvendo estudos nas áreas de Administração, contemplando 
atividades de Extensão nas diferentes modalidades, relacionadas com os objetivos e 
finalidades do programa, como: 

I. Cursos de curta duração na área de Administração – Modalidade: Projetos  
II. Cursos de curta duração in company na área de Administração – Modalidade: 

Prestação de Serviços Contínua (duração superior a um ano); e Prestação de 
Serviço Esporádica (duração inferior a um ano); 

III. Assessoria e consultoria na área de Administração - Modalidade: Prestação de 
Serviços Contínua (duração superior a um ano); e Prestação de Serviço 
Esporádica (duração inferior a um ano); 

IV. Formação continuada para graduandos da Unioeste de diversos cursos – 
Modalidade: Cursos (duração de no mínimo 04 horas); 

V. Formação básica para comunidade externa – Modalidade: Cursos (duração de no 
mínimo 02 horas); 

VI. Formação continuada comunidade interna – Modalidade: Cursos (duração de no 
mínimo 02 horas); 

VII. Outras atividades de Extensão, em diferentes modalidades, conforme a 
demanda e respeitando a natureza do Programa. 

O Programa teve como objetivo desenvolver atividades permanentes de Extensão 
na área de Administração, voltadas a comunidade interna e externa do campus de 
Cascavel. Seus objetivos específicos foram: oportunizar cursos de formação 
complementar aos alunos da Unioeste e comunidade em geral; oferecer oportunidades 
para a realização de atividades extracurriculares aos alunos da Unioeste; capacitar 
empreendedores e futuros empreendedores de qualquer região do país; contribuir para a 
geração de riqueza da comunidade por meio da capacitação; estimular o aprendizado da 
Administração para empreendedores, funcionários de empresas privadas e públicas e 
contribuir para a formação continuada dos alunos da Unioeste. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O Programa foi regido pela Resolução e Plano Institucional de Extensão da 
Unioeste, que estabelecem normas e procedimentos específicos para Atividades de 
Extensão, pelas disposições deste Regulamento, e por outras normas e determinações 
superiores. As atividades de extensão do Programa serão ofertadas em modalidades 
diversificadas (Prestação de Serviço; Projetos; Cursos; Eventos), para melhor atender às 
especificidades e aos propósitos das demandas da comunidade.  Com o intuito de atingir 
suas finalidades, o Programa desenvolveu as seguintes atividades: cursos de capacitação 
de curta duração na área de Ciências Sociais Aplicadas; cursos de curta duração in 
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company na área de Administração; formação continuada para graduandos da Unioeste 
de diversos cursos, formação básica para comunidade externa; formação continuada 
comunidade interna  entre outras atividades de Extensão, em diferentes modalidades, 
conforme a demanda e respeitando a natureza do Programa. O Programa constituiu-se de 
uma equipe composta de um coordenador; um subcoordenador, professores 
colaboradores e professores convidados. Respeitando a legislação vigente da Unioeste e 
o Regulamento deste Programa, todas as atividades foram administradas pela 
coordenação do Programa, pelos supervisores de área, pelos professores colaboradores 
e pela secretaria administrativa. A divulgação das atividades foi feita pela equipe do 
Programa através de redes sociais, panfletos e folders. Todas as certificações oriundas 
das atividades desenvolvidas foram emitidas pelo Programa. A Fundação de Apoio ao 
Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (Fundep) foi o órgão gestor dos recursos 
financeiros. 

Os procedimentos metodológicos foram adequados de acordo com as 
características das diferentes modalidades oferecidas: 
 

Cursos de curta duração na área de Administração 
Modalidade: Projetos  
Cursos na área de Administração, ofertados de acordo com a demanda da comunidade 
interna e externa.  
Os ministrantes: 
- Profissionais com experiência nas áreas de Administração, selecionados pela 
coordenação do programa; 
- Os grupos selecionados de instrutores/professores foram compostos pessoas físicas 
capacitadas, microempreendedores individuais (MEIs) e/ou empresas, oriundos da 
comunidade interna ou externa, bem como professores com ou sem vínculo com a 
Unioeste, além de acadêmicos e egressos de graduação e pós-graduação; 
Os materiais didáticos: 
- Foram selecionados e/ou produzidos pela equipe do Programa; 
Taxa de inscrição: 
- Foi cobrada matrícula antecipada ao início do curso, o valor total do curso por aluno, 
com o objetivo de prover as despesas do Programa, sem fins lucrativos; 
Viabilidade: 
- Cada curso teve sua viabilidade avaliada pela coordenação que deverá decidir se será 
ofertado ou cancelado, e em caso de cancelamento, o dinheiro da inscrição é 
integralmente devolvido ao inscrito. 
 
Cursos de curta duração in company na área de Administração 
Modalidade: Projetos e Prestação de Serviços.  
- Cursos na área de Administração, ofertados diretamente nas empresas que solicitarem 
cursos de capacitação nas áreas da Administração; 
Os ministrantes: 
- Profissionais com experiência nas áreas de Administração; 
- Os grupos selecionados de instrutores/professores poderão ser compostos pessoas 
físicas capacitadas, microempreendedores individuais (MEIs) e/ou empresas, oriundos da 
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comunidade interna ou externa, bem como professores com ou sem vínculo com a 
Unioeste, além de acadêmicos e egressos de graduação e pós-graduação; 
Os materiais didáticos: 
- Foram selecionados ou produzidos pela equipe do Programa; 
Valor cobrado: 
Os valores cobrados pelos cursos de capacitação in company variaram de acordo com a 
carga horária e especificação solicitada pelo empresário para a manutenção das 
despesas geradas com a prestação de serviço, sem fins lucrativos.  
Viabilidade: 
 
Resultados 
 

Contribuiu-se para a profissionalização dos graduandos da Unioeste, bem como a 
capacitação da comunidade externa, como empreendedores e profissionais que atuam na 
área nas mais diversas empresas da região. As ações Programa possibilitaram maior 
interação entre a Universidade e a Comunidade. 
Curso Prático: Como investir em ações  
          Foram oferecidas quatro turmas para esta temática, os quais aconteceram nos dias 
11/05/2019, 23/05/2019, 06/06/2019 e 24/07/2019 na Unioeste Campus de Cascavel e 
Toledo. Os cursos foram ministrados pelo professor PhD. Claudio Antonio Rojo e contou 
com a participação de 51 pessoas. Os conteúdos abordados nos cursos possuem as 
seguintes temáticas:  

• Decisões racionais; 

• Análise fundamentalista; 

• Carteira de Investimentos; 

• Ações e Fundos Imobiliários; 

• Foco no longo prazo (aposentadoria). 
 
Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 
         Foram oferecidas três turmas para esta temática, os quais aconteciam uma vez por 
semana. A primeira oferta ocorreu nos dias 03/04 a 08/05/2019, a segunda oferta ocorreu 
nos dias 05/08 a 02/09/2019, a terceira oferta ocorreu nos dias 09/08 a 06/09/2019 na 
Unioeste Campus de Cascavel. Os cursos foram ministrados pela Engenheira Agrícola 
Joyce Bueno Mafra e contou com a participação de 49 pessoas. Os conteúdos abordados 
nos cursos possuem as seguintes temáticas:  

• Visão: estratégica, tática, operacional, projeto e processos; 

• Conceitos: recursos, aquisições, stakeholderes, riscos, integração, comunicação, 
custos, tempo, escopo e qualidade; 

• Estratégia, portfolio, programa e projeto. 

• Conceitos: patrocinador, justificativa, objetivo smart, benefícios e produto; 

• Conceitos: requisitos de projeto, stakeholders, fatores externos, equipe, restrições, 
restrições de escopo, premissas e riscos. 

 
Vendas: metodologia SPIN Selling 
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            Foi ofertado um curso para esta temática, o qual ocorreu no dia 08/08/2019, in 
company na empresa Coopavel. O curso foi ministrado pelo Mestre em Administração 
Thiago Henrique Martinez Blanco e contou com a participação de 46 pessoas. Os 
conteúdos abordados no curso possuem as seguintes temáticas: 

• Comportamento do consumidor (b2c, b2b, b2b2c); 

• Ciclo e influências de compra (pipeline e influências ambientais); 

• Posicionamento de marketing (orientação, segmentação e posicionamento); 

• Situação (identifique o perfil, crie empatia e entenda os fatos da situação atual/real do 
seu cliente); 

• Problema (o que seu cliente perde em não fazer negócio com você?); 

• Implicação (venda o problema, não a solução!); 

• Necessidade (não confunda preço com valor: venda, cobre, entregue, fidelize!); 

• Exercícios práticos em grupo. 
 
Planejamento Financeiro Empresarial 
          Foi ofertado um curso para esta temática, o qual ocorreu uma vez por semana entre 
os dias 15/08 e 12/09/2019, na Unioeste, Campus de Cascavel. O curso foi ministrado 
pela Mestre em Administração Ana Carolina Mecabô Müller e contou com a participação 
de 21 pessoas. Os conteúdos abordados no curso possuem as seguintes temáticas: 

• Elaboração de projetos; 

• Levantamento de custos; 

• Precificação; 

• Orçamentos; 

• Avaliação. 
 
 
Considerações Finais 
 

Considera-se que o projeto teve relevância para a comunidade interna e externa, 
pois foram ministrados quatro cursos com temáticas diferentes, sendo que os cursos de: 
Curso Prático: Como investir em ações e Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 
foram abertas mais de uma turma devido a procura pelo assunto, totalizando 143 pessoas 
atendidas pelo projeto, tanto da comunidade interna e externa da Unioeste. 

 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Claudio Antonio Rojo (Coordenador da Ação de Extensão) 
E-mail: rojo_1970@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
56313/2018 
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RELATÓRIO DO OBSERVATÓRIO DE EMPREGO E DESEMPREGO: EVOLUÇÃO DO 
EMPREGO E DESEMPREGO (ADMITIDOS/DESLIGADOS) NO MUNICÍPIO DE 
TOLEDO NO ANO DE 2020. 

Paulo Roberto Azevedo1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
 

Área Temática: Trabalho 
Linha de Extensão: Emprego e renda 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: CAGED; Emprego/desemprego; Toledo. 

Resumo 
O trabalho acompanha as oscilações e características sócio demográficas do processo de 
emprego e desemprego municipal com base nos dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) disponibilizado na Internet em forma de 
estatísticas on-line pelo Ministério do Trabalho. O Objetivo é treinar estudantes no acesso 
as bases e elaboração de gráficos e tabelas analíticas a partir dos dados. O resultado é 
um boletim mensal sobre emprego e desemprego no âmbito municipal. 
 
Apresentação 
O projeto Observatório de Emprego e Desemprego é um projeto que visa o treinamento 
de alunos no acesso e operacionalização de bases de dados online, particularmente as 
informações do CAGED que se encontram disponíveis no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego. O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é 
organizado e disponibilizado na Internet em forma de plataforma estatística on-line pelo 
Ministério do Trabalho. O CAGED foi instituído pela lei 4923 de 23/12/1965 com objetivo 
de levantar informações sobre o mercado de trabalho a nível nacional. Criado como um 
instrumento para acompanhar o movimento de admissão e dispensa de trabalhadores é 
uma base de dados alimentada com informações fornecidas (obrigatoriamente) por 
empregadores formais que relatam admissões e desligamentos com periodicidade mensal 
acompanhados de características das empresas e dos empregados. Além da 
estratificação geográfica nacional, região natural, estadual, mesorregional, microrregional 
e municipal, o cadastro permite desagregar empresas por grande setor, setor e subsetor, 
conforme a denominação do IBGE bem como através da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE/IBGE). Os estabelecimentos também são categorizados 
por tipo e tamanho (número de empregados). Os empregados são classificados por grau 
de instrução sexo e faixa etária. Estas características permitem desagregar dados 
gerando informações como, por exemplo: saldo do movimento entre empregados e 
desempregados num mês específico (ou conjunto de meses), num ano específico (ou 
conjunto de anos), em determinado município (UF, Região) por sexo, grau de instrução e 
faixa etária. As atividades executadas consistiram treinar alunos no uso das bases de 
dados, produzir o formato do boletim, levantar as informações por período. O objetivo 
deste projeto é acompanhar as oscilações com periodicidade mensal avaliando as 
oscilações no emprego e desemprego (saldo) desagregadas pelas diversas variáveis que 
são discriminadas no site. O foco regional é o município de Toledo PR, local onde situa-se 

 
1 Doutor, Ciências Sociais, centro, CCHS. Azevedo.unioeste@gmail.com. 
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o Campus da Unioeste onde se desenvolve o projeto. Sinteticamente são estes os 
objetivos do projeto: a. Treinamento alunos participantes no uso das bases de dados do 
CAGED; b. Levantar dados junto ao cadastro de emprego e desemprego por período para 
o município de Toledo, PR; c. Produzir um boletim com informações sobre emprego e 
desemprego desagregado de acordo com as possibilidades viabilizadas pelo portal do 
MTE, referentes ao município no mês de referência; d. Atualizar o boletim mensalmente. 
O ano de 2020 foi marcado, por mudanças nas características de apresentação de dados 
do CAGED. Segundo informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego: “Desde 
janeiro de 2020, o uso do cadastro geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi 
substituído pelo Sistema de Escrituração de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial) Digital” (NOVO CAGED: 2021). Ainda segundo o site, “o Novo 
Caged é a geração de estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas 
dos sistemas esocial, Caged e Empregador Web” (IDEM). De acordo o MTE a nova 
metodologia visa “assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego 
formal durante a transição dessas fontes de captação de dados. Na prática o que ocorreu 
foi uma mudança na série histórica que vinha sendo mantida desde 1985. Da mesma 
forma a estrutura da plataforma onde as informações eram coletadas também mudou 
dificultando o download das informações desagregadas para softwares de análise como o 
Microsoft Excel. Esta dificuldade foi observada por outros usuários como pode ser visto no 
site da Empresa Análise Macro que ministra cursos e produz análise de conjunturas no 
tema. Em 24 de maio de 2020, no tópico Comentário de Conjuntura Vitor Wilher, sócio 
fundador da empresa publicou o artigo: Um pesadelo chamado Novo Caged. No artigo o 
autor aponta os problemas com a série histórica dos dados: “Desde janeiro desse ano, 
houve a substituição do CAGED pelo eSocial, de modo que a série de admitidos e 
demitidos gerada pelo CAGED está descontinuada. Em outras palavras, há uma série que 
termina em dezembro de 2019 e outra série que começa em janeiro de 2020”. Com 
respeito a usabilidade da plataforma faz o seguinte comentário: “Para além 
dessa descontinuidade, uma outra crítica é a disponibilidade de dados. Há um site 
chamado de Programa de Disseminação das Estatísticas de Trabalho, onde há a 
disponibilidade de planilhas de Excel, bem toscas diga-se, para quem trabalha com 
programas estatísticos ou com linguagens de programação, como é o meu caso. É 
preciso perder um tempo para tratar os dados dessas planilhas, que são individuais, uma 
planilha para cada mês!” Esta foi também a principal dificuldade encontrada no 
desenvolvimento deste projeto e que, realmente, comprometeu o treinamento e a 
qualidade das informações apresentadas. Mas, além desta, outras dificuldades foram 
encontradas: dificuldade de organizar as atividades de treinamento (realizados todas de 
modo online) durante o período da pandemia de COVID 19; dificuldade de organizar 
apresentações externas dos resultados da análise devido as restrições no período da 
pandemia; alto índice de evasão de estudantes do projeto; dificuldade de atualização do 
boletim; falta de interesse dos órgãos de imprensa locais em divulgar o boletim. 
 
Procedimentos Adotados 
A metodologia adotada foi a pesquisa em plataformas de dados online, neste caso as 
bases de dados do CAGED e Novo CAGED. Após estabelecidos os filtros de consultas as 
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informações são baixadas para o software Microsoft Excel. Tabelas, e gráficos são 
organizados e o relatório é montado. 
 
Resultados 
Apesar das dificuldades comentadas anteriormente, principalmente as alterações na 
forma de consulta, acesso e download de dados estabelecidos pela substituição da 
Plataforma CAGED pela Plataforma Novo CAGED, ainda assim, algumas informações 
puderam ser compiladas e serão apresentadas adiante. São informações sobre a 
flutuação do saldo de emprego e desemprego para a cidade de Toledo durante o ano de 
2020. 

 
Gráfico 1: Evolução estatísticas dos trabalhadores admitidos e desligados durante o ano de 2020. 
Fonte: MTE/Novo CAGED. 

 
A figura 1 permite observar uma fraca movimentação ascendente nas admissões durante 
o mês de janeiro. No mês de fevereiro inicia uma queda que se assevera em março tendo 
seu ápice no mês de abril. Após abril, as admissões voltam a crescer, saem do negativo, 
atingem outro pico positivo no mês de outubro terminando o ano com um saldo negativo 
de 264 vagas. Este comportamento poderia ser atribuído a pandemia de COVID19 que 
assolou o mundo, o Brasil e o município neste período. No entanto, ao se observar o ano 
de 2019 (nas figuras 2 e 3) é possível perceber o mesmo comportamento na curva do 
saldo de admitidos e desligados no período. Inclusive com números muito próximos nos 
períodos de transição: em abril de 2019 registrou-se um saldo negativos de -241 vagas 
em 2019 (-557 em 2020) a recuperação inicia no mês seguinte se mantendo em alta até 
outubro (o mesmo mês de pico de alta em 2020) para voltar a cair em novembro e 
dezembro, terminando o ano com um saldo negativo de -355 admissões (em 2020 foram -
244). 
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          Gráfico 2: Evolução estatísticas dos trabalhadores admitidos e desligados durante o ano de 2019. 

Fonte: MTE/CAGED. 

 

 
    Gráfico 3: Evolução estatísticas dos saldos entre admitidos e desligados durante o ano de 2019. 

Fonte:MTE/CAGED 

 
Considerações Finais 
 
O comportamento do emprego e desemprego no ano de 2020 gerou fortes expectativas 
com respeito ao impacto da pandemia nas admissões e desligamentos, prevendo-se um 
aumento dos desligamentos determinados pelas políticas de isolamento social adotadas 
na tentativa de contenção do vírus. Aparentemente não foi o que ocorreu, como pode ser 
observado na comparação entre os anos 2019 e 2020. Observa-se que ambos 
apresentam desempenhos muito próximos quando observados pela flutuação da curva, 
bem como pelas estatísticas de admitidos e desligados. A Figura 4 apresenta as curvas 
sobrepostas ilustrando esta conclusão. 
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Gráfico 4: Sobreposição das curvas do saldo de admitidos e desligados nos anos 2019 e 2020. 
Fonte:MTE/CAGED 
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Resumo 
 
O Programa de Extensão AEDES realiza ações no âmbito da dengue em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Cascavel desde 2014. Dentre as atividades realizadas, optou-se 
por apresentar mapas temáticos referentes aos casos de dengue georreferenciados e ao 
LIRAa com objetivo de contribuir para uma melhor visualização dos dados, facilitando o 
trabalho do Controle de Endemias ao analisar quais regiões precisam de maior atenção. 
Além disso, contribui para realizar trabalhos de conscientização junto às comunidades. 
 
Apresentação 
 
A dengue é um problema de saúde pública que afeta não só o Brasil, mas também vários 
países. No entanto, em decorrência das condições climáticas e ambientais, essa doença 
tem maior propensão de ocorrer em países tropicais e subtropicais, especialmente aqueles 
que apresentam áreas urbanas deficitárias de condições de higiene e prestabilidade de 
saneamento básico. 
Trata-se de uma doença viral com sintomas muito semelhantes aos da gripe, com 
consequências como pioras no quadro de saúde, podendo, em última instância, levar o 
paciente a óbito. Há quatro sorotipos diferentes da Dengue, DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-
4, que pertencem ao gênero Flavivirus da família Flaviviridae. A fêmea do mosquito Aedes 
se contamina quando pica uma pessoa infectada durante seu período de viremia, ou seja, 
quando há presença do vírus em seu sangue. Depois que a fêmea adulta se contamina, 
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após um período de 10 a 14 dias, ela se torna capaz de transmitir o vírus a todas as pessoas 
que picar (WHO, 2021). 
A infecção pelo vírus da dengue pode ser sintomática ou assintomática. Sendo sintomática, 
causa uma doença sistêmica e dinâmica de amplo espectro clínico, variando desde formas 
leves até quadros graves, podendo evoluir para o óbito do paciente (BRASIL, 2016). Assim, 
dadas as consequências dessa doença tanto em termos de demandas em saúde pública 
quanto financeiras e humanitárias, ações precisam ser realizadas. Particularmente as 
ações de controle e combate à Dengue no Brasil são executadas pelos municípios, 
seguindo recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde 
(PNCD, 2002).  
Dentre as ações realizadas por eles, a maioria se centra na tentativa de controle do vetor. 
Portanto, ações de visitas a proprietários de imóveis dos municípios, buscando alertar a 
população para que evite dispor de locais que contribuam para a reprodução do Aedes, têm 
sido alvo dos maiores esforços. No entanto, são válidas as iniciativas que possam contribuir 
para fornecer informações relevantes e atualizadas, principalmente para os gestores 
públicos, visando apoiá-los especialmente quanto ao direcionamento de ações e recursos 
no âmbito do controle e combate à dengue.  
É neste contexto que se insere o Programa de Extensão “AEDES: gestão de ações de 
prevenção, controle e combate à dengue, chikungunya e zika”, realizado no Laboratório de 
Computação Aplicada (LCA) do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), com a parceria do Controle de 
Endemias (CE) da Prefeitura de Cascavel/PR. Um dos objetivos deste artigo é apresentar 
duas das ações executadas em Cascavel, que puderam ser realizadas de maneira 
extensionista, envolvendo a participação e interação entre o CE e a equipe do Programa 
AEDES: o LIRAa e o acompanhamento dos casos registrados da doença.   
 
Procedimentos Adotados 
 
Diversas são as atividades realizadas no âmbito do Programa AEDES. Em relação ao 
LIRAa e aos casos registrados da doença, seus principais procedimentos são os seguintes. 
O LIRAa trata-se de um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que visa 
identificar o grau de infestação pelo mosquito Aedes em determinada área e enquadra, a 
partir do índice encontrado, a situação correspondente, podendo ser satisfatória, alerta ou 
risco. A atividade LIRAa, é efetuada bimestralmente pelos Agentes de Endemias, que 
visitam os imóveis do município seguindo uma metodologia específica que orienta a 
localização e coleta de larvas e pupas do mosquito. Concluídas essas coletas, determina-
se a infestação por região: 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 (LIRAA, 
2013).  
Uma das consequências do resultado do LIRAa é orientar as ações de controle e combate 
ao vetor, com base nos dados coletados no município e em todo o país, para a realização 
de atividades corretivas, orientativas ou emergenciais, conforme for o caso (LIRAA, 2013). 
Os dados coletados pelos Agentes são registrados em formulários físicos e então são 
repassados à equipe do Programa Aedes. Com esses dados, elabora-se uma listagem com 
os endereços dos imóveis onde foram encontradas larvas ou pupas e se efetua a respectiva 
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identificação do tipo do depósito encontrado. Concluída esta listagem, é feito o processo de 
georreferenciamento desses endereços, que são plotados como pontos no mapa do 
município, e então rotulados com as respectivas informações. Por fim, cada região de 
Cascavel é identificada com seu grau de infestação, diferenciando pela cor o tipo de risco. 
Parte desse trabalho é realizado com o software QGIS que permite a visualização, edição 
e análise de dados georreferenciados (QGIS, 2021). 
Com relação aos casos registrados da dengue no município, quando o indivíduo apresenta 
sintomas suspeitos da doença e procura a ajuda médica, a ficha de notificação (SINAN) é 
preenchida e encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde e também para o CE que 
faz um acompanhamento dos exames que o indivíduo realiza e, além disso, visita os 
imóveis e orienta o indivíduo conjuntamente com seus familiares a tomarem os cuidados 
necessários quanto à dengue e encerra o caso informando se confirmou como um caso 
positivo ou não para a doença. A planilha com os dados dos casos positivos é então 
georreferenciada pela equipe do Programa AEDES que, em seguida, gera o respectivo 
mapa usando o software QGIS (QGIS, 2021). 
 
Resultados 
 

 
Figura 1 – 1º LIRAa de Cascavel/PR em 2020. 

 
A Figura 1 apresenta um dos mapas do LIRAa elaborados pela equipe do Programa AEDES 
a partir dos dados fornecidos pelo CE. Ele foi executado no período de 13 a 16 de janeiro 
de 2020, ocasião em que foram inspecionados 4.355 imóveis em todo o município. O mapa 
indica que a maioria das regiões (em vermelho) apresentaram grande quantidade de 
presença de larvas e pupas apontando a necessidade imediata de ações, incluindo as de 
conscientização da população. A Figura 3 ilustra um segmento de um dos formulários que 
a equipe do CE preenche na realização do LIRAa. 
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Figura 2 – Casos confirmados de Dengue em Cascavel no período de 2020. 

 
Na Figura 2 é apresentado um dos mapas gerados para os casos confirmados da doença 
no período de janeiro a dezembro de 2020. Neste período, 7753 casos foram 
georreferenciados. Cada ponto em vermelho representado no mapa se refere a um caso 
confirmado. É possível observar que houve uma significativa concentração de casos na 
região norte da cidade, e com essa análise foi possível realizar diversas ações pela 
Prefeitura juntamente com o CE. A Figura 4 ilustra apenas alguns exemplos de dados 
constantes da planilha de casos de dengue que é utilizada para georreferenciamento.  
 

 
 

    Figura 3: Formulário de larvas e pupas. Figura 4: Ilustração parcial da planilha com os 
casos confirmados. 
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Esses mapas representam apenas dois exemplos de ações extensionistas realizadas em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel. Em ambos os casos, tais mapas 
contribuem para uma melhor compreensão da realidade da dengue, tanto no que se refere 
à proliferação do vetor quanto dos casos confirmados ocorridos no município em direta 
associação com as atividades realizadas pelos agentes de endemias em campo.  
Cabe também mencionar pelo menos mais uma das atividades importantes que estão 
sendo realizadas envolvendo a equipe do Programa AEDES. Trata-se do registro individual 
dos imóveis do município, ação denominada Registro Geral (RG) cuja tarefa viabiliza 
atualizar e georreferenciar todos os imóveis do município. Essa rotina foi implementada em 
aplicativo para dispositivo móvel que já está disponível e sendo utilizado de modo 
experimental por supervisores de equipes de Agentes de Campo vinculados ao Controle de 
Endemias. Esta é mais uma rotina vinculada ao Sistema de Informações Geográficas Aedes 
(SIGAEDES) que é uma solução computacional web que integra várias metodologias 
preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, além 
daquelas operacionais realizadas por Setor específico do município, relativas à Dengue, 
Chikungunya e Zika (SIGAEDES, 2021), em desenvolvimento na Unioeste.  
 
Considerações Finais 
 
Neste trabalho foram apresentadas duas ações realizadas pela equipe do Programa Aedes 
em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel e o Controle de Endemias. Em ambos 
os casos, foram apresentados exemplos de mapas georreferenciados decorrentes do 
LIRAa e dos casos notificados de dengue ocorridos no município.  
Optou-se por apresentar esses resultados considerando que os mapas produzidos 
contribuíram para as atividades de controle e combate aos vetores transmissores da 
doença. Tais mapas contribuem com informações ambientais que são consideradas na 
tomada de decisão quanto a ações decorrentes e prioritárias.  
Cabe dizer que uma das consequências dos procedimentos realizados em campo 
decorrentes do LIRAa é diminuir a população do mosquito atacando sua fase não alada, ou 
seja, larvas e pupas. Quanto à distribuição dos casos confirmados de dengue, eles 
fornecem um panorama ambiental importante para a mitigação e priorização de ações em 
regiões mais acometidas pela doença.   
Note-se que políticas públicas são de fundamental importância para minimizar os 
problemas decorrentes da dengue. E dentre as políticas realizadas no município estão 
aquelas relativas à conscientização da população quanto à importância da limpeza dos 
imóveis, as ações de remoção constante de recipientes que podem se tornar criadouros do 
mosquito, aplicação pontual de inseticida, entre outras ações. Neste sentido pode-se dizer 
que há melhoria da qualidade de vida da população. 
Outra consequência desse tipo de trabalho extensionista diz respeito à 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. 
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Resumo 
 
 O presente projeto foi realizado em nove Unidades Básica de Saúde, em Foz do Iguaçu- 
PR. Objetivou-se em auxiliar os profissionais de enfermagem na adesão ao protocolo do 
Ministério da Saúde para o registro dos dados dos pacientes de tuberculose, visando a 
utilização dos formulários de registro padronizados. No período de setembro de 2019 à 
março de 2020 foram visitadas nove UBS, sendo possível desenvolver as atividades 
extensionistas em quatro unidades. 
 

 

Apresentação 
 
A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada geralmente pelo 
Mycobacterium tuberculosis, afetando principalmente os pulmões, sua transmissão ocorre 
através da eliminicação de bacilos da pessoa com TB pulmonar na forma de aerossóis ao 
tossir, falar ou espirrar. É considerado um problema de saúde pública, sendo uma das 
maiores causas de morbidades e mortalidade em todo o mundo, inclusive no Brasil, 
 sendo que o tratamento é oferecido exclusivamente na rede pública de saúde.  
Segundo o Relatório Global de Tuberculose de 2018, os países com maiores incidências 
são a Índia, China, Indonésia, Paquistão, Filipinas, Nigéria e África do Sul. Em 2018 foram 
confirmados 94.343 casos de TB no Brasil, sendo a região Sudeste a mais afetada, com 
42.771 casos confirmados (BRASIL, 2018). Os homens representam a maior parte dos 
casos confirmados, sendo 65.977. No Paraná foram confirmados 2734 casos em 2018, 
sendo 185 casos em Foz do Iguaçu-PR (BRASIL, 2018). Informa-se que uma das fontes 
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2 Graduanda, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu-PR. E-mail: anagpaulag@gmail.com 
³ Graduanda, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu-PR E-mail:c arolinecarol2000@gmail.com 
4 Doutora, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu-PR. E-mail: azilly@hotmail.com 
5 Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu-PR. E-mail: marcos.arcoverde2013@gmail.com 
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de dados sobre o número de casos notificados e confirmados é o Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN), utilizado em todo o território brasileiro.  Além do 
SINAN, deveria ser utilizado o registro do caso no “Livro Verde” para guardar os dados 
dos pacientes como mês de tratamento, Tratamento Diretamente Observado (TDO), 
resultado dos exames e afins, mas com a facilidade da tecnologia são poucas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ainda utilizam o “Livro Verde”, optando por manter 
os dados no SINAN, o qual pode ser acessado de qualquer computador com o login do 
profissional. A ficha do TDO serve para o controle do tratamento, visando garantir o 
acompanhamento do paciente na ingestão das medicações diariamente. Os Sistemas de 
Informação em Saúde são uma importante ferramenta para o cuidado em saúde, com os 
dados dos pacientes é possível identificar as dificuldades que estes enfrentam durante o 
tratamento por exemplo, e com isso acolhê-los evitando interrupções no tratamento e 
óbito. Com os dados do SINAN pode-se analisar onde há necessidade de novos 
investimentos e intervenções para o controle da doença, assim como definir quais são os 
fatores de risco a que a população está exposta.   
 

 

Procedimentos Adotados 
 

O projeto iniciou-se com o levantamento de dados sobre os formulários utilizados para a 
notificação e acompanhamento dos casos de TB, o principal material utilizado foi o 
Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose, onde consta informações 
sobre o “Livro Verde”, Sistema de Informações de Agravos de Notificação, Ficha do 
Tratamento Diretamente Observado, Livro de Registro do Sintomático Respiratório no 
Serviço de Saúde, Ficha de Notificação/Investigação, Livro de Registro e 
Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tuberculose e Ficha de 
Acompanhamento da Tomada Diária da Medicação referente ao TDO. Após o 
levantamento de dados, foi marcada uma reunião com os profissionais da Vigilância 
Epidemiológica de Foz do Iguaçu-PR para retirada de dúvidas e conhecimento sobre as 
estratégias de controle da doença na cidade. Com os dados levantados foi organizado um 
material para uma apresentação para os profissionais das UBS. A ideia inicial era ter uma 
conversa para analisar a situação do controle da doença nas UBS e posteriormente 
realizar a apresentação com ênfase nos problemas identificados e nas dúvidas dos 
profissionais. 
As visitas nas UBS foram realizadas até o começo de março de 2020. Para colocar o 
projeto em prática iniciamos as visitas em uma UBS referência na cidade, a UBS do 
Profilurb I, onde todos os documentos eram preenchidos e armazenados de forma 
correta, ouvir a experiência dos profissionais dessa UBS foi fundamental para 
compreensão de que o protocolo de registro de dados do município era exequível. 
Posteriormente fomos visitar a UBS do Cidade Nova, iniciou-se com o reconhecimento do 
ambiente e dos profissionais, tendo a necessidade de ir em dois períodos para conhecer 
todos os enfermeiros que tinham pacientes de TB sob seus cuidados e acabou que esta 
UBS foi a que mais precisava de auxílio e tempo de dedicação para discutir/organizar 
seus registros de dados. Os profissionais atuavam sem um sistema de padronização, 
dificultando a organização dos dados no SINAN, cada professional possuía sua forma de 
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trabalho.  Diante disso, os profissionais foram orientados individualmente conforme a 
necessidade, foi necessário realizar visitas por semanas para fornecer orientação e 
colaborar na organização do banco de dados. Houve a solicitação do “Livro Verde” (para 
registro dos casos e acompanhamento dos doentes), mas a Vigilância Epidemiológica 
informou que o mesmo estava sendo descontinuado, acredita-se o “Livro Verde” estava 
indisponível devido a diminuição de sua fabricação, pois estava sendo pouco utilizado 
pelas UBS, prevalecendo o uso do sistema online. 
A terceira UBS visitada foi a do Jardim América, que possui duas enfermeiras atuando em 
parceria na assistência e registro dos dados dos pacientes de TB, dessa forma 
conseguiram garantir o preenchimento e armazenamento adequado dos documentos, 
sendo realizada apenas uma conversa para explicar a importância de realizar o protocolo. 
Na UBS do Morumbi III, observou-se que cada profissional atuava de uma maneira, os 
prontuários de uma enfermeira estavam devidamente organizados e as fichas 
preenchidas de forma correta, com a medicação de cada paciente separada e etiquetada, 
sem necessidades de intervenção. Porém, a outra equipe da UBS tinha dificuldades com 
o sistema de organização, sendo oferecido orientação e suporte por parte da equipe de 
extensionistas, visando a melhoria do processo de registro. 
Ao visitar a UBS do Jardim São Paulo I e Jardim São Paulo II não foi possível desenvolver 
as atividades extensionistas. No dia da visita não existiam enfermeiras presentes e, foi 
informado que na Unidade não havia paciente de TB em tratamento. 
As UBS do Morumbi II, Jardim São Roque e Portal da Foz não aceitaram mostrar os 
documentos dos pacientes de TB, embora a Secretaria Municipal de Saúde tenha 
autorizado a realização do projeto e informado todas as UBS. Assim, a Equipe de 
Extensionistas respeitou a decisão destes profissionais. 
Em março iniciou-se o isolamento domiciliar devido a pandemia da Covid-19, com isso, 
não foi permitido a entrada de estagiários nas UBS para projetos de extensão. Sem data 
prévia para retornar as atividades houve a necessidade de trabalhar em casa. Após 
vivenciar a realidade de algumas UBS, viu-se a importância de auxílio aos profissionais 
quanto ao que fazer para realizar os registro dos dados por ocasião do diagnóstico da TB 
e também durante todos os passos do tratamento. Foi criado um Check List do tratamento 
da TB e um fluxograma para diagnóstico, visando facilitar o trabalho dos profissionais 
frente ao registro dos dados no SINAN. Para a montagem do material foi utilizado o 
Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil recomendado pelo 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose (BRASIL, 2019). 
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Figura 1 – Fluxograma para diagnóstico de Tuberculose 

 
Resultados 
 

No período de setembro de 2019 e março de 2020 foram realizadas visitas há nove UBS 
de Foz do Iguaçu- PR, sendo que nas UBS do Jardim São Paulo I e Jardim São Paulo II  
não tinham enfermeiras alocadas naquele momento e tal pouco doentes de TB em 
tratamento. As UBS do Morumbi II, São Roque e Portal da Foz escolheram não participar 
do projeto, mesmo com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, foi 
possível realizar o projeto em quatro unidades, sendo elas: na UBS Cidade Nova, UBS 
Morumbi II, UBS Jardim América e UBS Profilurb I. Destaca-se que em algumas unidades 
houve implentação das ações recomendadas pela Equipe de Extensionistas e em outras 
parcialmente. 
  
 

Considerações Finais 
 
Com a alta demanda de responsabilidades, os profissionais acabam criando formas 
diferentes para trabalhar, preenchendo apenas os documentos  que acham essenciais e 
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muitas vezes criam novos modelos de fichas para agilizar o trabalho, atuando de modo 
diferente daquele padronizado e recomendado pelo Ministério da Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde, dificultando a continuidade da atenção e o fluxo de trabalho dos 
profissionais envolvidos na cadeia de notificação, análise e retroalimentação dos dados. 
Equipe de Extensionistas percebeu certo desconforto dos profissionais em fornecer 
informação sobre o processo de trabalho da UBS, por desconfiar que o trabalho era de 
cunho avaliativo. Enquanto, a proposta foi desenhada para colaborar com a implentação 
do fluxo de registro de dados, adaptando-o com as particularidades da UBS. Com isso, foi 
possível notar a necessidade de orientação frequente e oferta de suporte aos 
profissionais empoderá-los para a adoção das recomendações técnicas de registro de 
dados sobre a TB no SINAN. Uma vez que, o preenchimento incompleto de uma ficha de 
notificação/acompanhamento dos casos de TB, pode atrapalhar quando houver 
necessidade de analisar os dados para buscar estratégias de melhoria do programa de 
controle da doença, assim como pode prejudicar a continuidade da assistência ao 
paciente durante seu tratamento. 
 

Forma(s) de contato com a ação 
  
Professor Coordenador: Prof. Dr. Reinaldo A. Silva-Sobrinho. E-mail: 
reisobrinho@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR).  
Projeto Cadastrado na PROEX-UNIOESTE, CR 24615/2008 
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SAÚDE MENTAL NO ISOLAMENTO SOCIAL EM TEMPOS DE COVID 19: 
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Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Endemias e epidemias) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
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Resumo  
 
O presente trabalho apresenta uma reflexão quanto aos impactos na saúde mental 
causados pelo isolamento social, no período da pandemia do Covid 19, com ênfase na 
questão do tédio. Relata a contribuição de um projeto de extensão, o Sese Covid 19, que 
utiliza a abordagem da logoterapia e análise existencial como escopo teórico, 
metodológico e técnico interventivo. Apresenta resultados significativos, mostra-se 
promissor para ser reaplicado em larga escala como ação preventiva para saúde mental.  
 
 
Apresentação 
 
O presente relato, é de um projeto de extensão que faz parte de uma das atividades do 
Programa Casulo Sócio-Tecnológico, mais especificadamente das ações planejadas do 
Projeto Garra pela Vida (Grupo de Reação Rápida pela Vida) que tem como principal 
objetivo agir de forma preventiva no tocante a ideação suicida e o sofrimento emocional, 
principalmente de pessoas e de grupos em vulnerabilidade emocional e existencial. Entre 
as ações planejadas do Projeto Garra pela Vida, foi pensado a criação de Grupos de 
Apoio (grupos com reuniões periódicas e sistematizadas), uma Rede de Amigos Girassóis 
(pessoas preparadas para apoiar, orientar e encaminhar as pessoas em risco e 
vulnerabilidade de ideação suicida e sofrimento emocional) e a criação de Centros de 
Aconselhamento. As duas primeiras ações foram executadas entre 2018 e 2019, sendo 
que os Grupos de Apoio tiveram resultados positivos, no entanto, a Rede Amissol, por 
falta de apoio e recursos não pode ser viabilizada. Decorrente à crise da pandemia do 
COVID 19 e da estratégia do isolamento social, surge a oportunidade de aperfeiçoar a 
terceira ação, a criação do Centro de Aconselhamento. O que foi colocado em prática a 
partir do projeto denominado ASESE-COVID 19 - Aconselhamento Sócio-existêncial 
situacional no enfrentamento do Covid 19, que teve como objetivo oferecer um serviço de 
apoio para o enfrentamento dos impactos e desdobramentos do isolamento social, que 
apresente uma seria de problemas, tanto emocional, estrutural, social e econômico, 
principalmente quanto a saúde mental e que requer uma atenção mais específica e um 
preparo mais adequado por cada pessoa. O mesmo foi realizado de forma online usando 

 
1 Pós-Doutor em Ciências Sociais e Administração, Doutor, mestre e graduado em Serviço Social, Analista 
Existencial e Especialista em Logoterapia e Analise Existencial, Coach e Traneir coaching, Unioeste, curso 
de Serviço Social, CCSA, Toledo-PR, coacholiveira@hotmail.com, edson.oliveira@unioeste.com  
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ferramentas e recursos da internet, bem como, teve como referência teórica, 
metodológica e técnica a abordagem da Logoterapia e análise existencial, que se mostrou 
adequada e atual para essa temática. Outro objetivo pretendido é que essa experiencia 
servisse modelo de prevenção a saúde mental para ser reaplicado em larga escala, nesse 
sentido o presente projeto se caracteriza como uma inovação social e uma tecnologia 
social no campo da política social e de saúde mental, que pode ser usada em situações 
emergências como da epidemia do COVID 19, bem como, ser referência para uma 
política social permanente de prevenção a saúde mental.   
 
Procedimentos Adotados 
 
Primeiramente partimos da necessidade de construir um escopo teórico metodológico. 
Partido da premissa de que vivemos um momento de grade complexidade. Sendo que a 
questão da pandemia do COVID 19 apresente inúmeros desafios, que não se limitam a 
questão da saúde. Antes mesmo dessa questão da pandemia, já estamos trabalhando em 
uma questão quem vinha crescendo de modo assustador, a saúde mental. E que nesse 
contexto de isolamento social e quarentena, pode se agravar ainda mais, tanto durante o 
processo de isolamento, como pós-processo de isolamento, que principalmente para a 
população vulnerável, impacto não só a dimensão econômica, social, mas principalmente 
em seu estado emocional, ou seja, sua saúde mental. E podemos observar que a questão 
da emoção, já não se restringe ao campo da psicologia ou da medicina, mas também ao 
social, como saliente, Illouz, “O afeto é uma entidade psicológica, sem dúvida,, mas é 
também, e talvez até mais, uma entidade cultural e social: através dos afetos nós pomos 
em prática as definições culturais da individualidade, tal como se expressam em relações 
concretas e imediatas, mas sempre definidas em termos cultuais e sociais.” (ILLOUZ, 
2011, p.10) [grifo nosso]. Logo, o afeto está intrinsicamente atrelado a questão emocional. 
E da mesma forma, não se restringe só ao campo psicológico ou médico, mas também ao 
biológico e o social.  Sendo que o isolamento social, faz exatamente com essas questões 
sejam potencializadas. Seja pela parada brusca da rotina, aliada a preocupação de 
atendimento as necessidades primarias, o que para certos agrupamentos sociais é ainda 
mais agravante, por exemplo, pessoas que tem o seu sustente diário pelo trabalho 
autônomo (diaristas e outros) ou prestação de serviços ( salão de beleza, barbearia, etc). 
Mas além dessas questões, vemos que as necessidades existenciais, as quais, não se 
limitam só as questões econômicas e de bens de consumo, mas da própria consciência 
do sentido de sua existência. Muita gente com muito dinheiro, empregado, com casa e 
carro do ano, está se matando, são profundamente afetados. Pois esses elementos levam 
as pessoas a vivenciarem o que Frankl (2001), criador da logoterapia, chamar de “tríade 
trágica”: i) dor (sofrimento) que se experimente el algum momento da vida, ii) a culpa 
(poderia ter feito algo e não fez) e iii) a morte, ou ainda pior, o medo da morte e a finitude 
da vida. A questão não é evitar essa tríade ou a infelicidade e os vários tipos de 
sofrimento e tragédias humanos, mas saber lidar com essa tríade e de outras situações 
que não estão no nosso controle e são inevitáveis. Na logoterapia entende-se que, que 
quando se tem claro o sentido da vida em cada momento, é possível encontrar condições 
que ajudem a passar pelas crises e o afrontamento adequado as tragédias da vida. Como 
afirma Frankl, é possível encontrar sentido mesmo e principalmente em momentos de 
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calamidade como vivemos atualmente para superar esse momento e saímos mais 
fortalecidos, e como bem lembra Frankl, parafraseado   Nietzsche: “quem tem um ‘porquê’ 
de viver pode suportar qualquer como”. Ao afirmar isso, Frankl não é mais um autor 
teórico, ele enfrentou os campos de concentração Nazista, então sabe disso por 
experiência própria. É importante ressaltar que o sentido não é moldado pela mente não é 
comprado nem dado por outras pessoas ou prescrito por um médico. Ao contrário, a 
mente é que é atraída por esse sentido, que é encontrado por cada pessoa em cada 
momento existencial de sua vida cotidiana.  Segundo Frankl o sentido da vida é uma 
realidade ontológica e não uma criação cultural, política e muito menos ideológica (que 
foge dos reducionismos e determinismos em voga), ele simplesmente existe, trata-se 
apenas de encontrá-lo e isso só pode ser feito por cada pessoa em cada momento 
existencial de sua vida. Quando Frankl(2008) foi libertado do campo de concentração de 
Auschwitz, perguntaram como ele e outras pessoas sobreviveram. Ele disse que foram as 
pessoas que, como ele, se doaram para ajudar outros, não pensaram em si mesmas, 
olharam e agiram para além de si e de suas próprias necessidades (na Logoterapia esse 
processo é denominado de auto distanciamento e autotranscedência). Frankl, na 
condição de médico, procurou sempre servir aos outros e teve como grande motivação de 
viver (sentido) ver sua esposa e escrever um livro sobre o que aconteceu no campo de 
concentração (Livro Em busca de sentido, um dos mais lidos no século XX). Sendo assim, 
o sentido pode ser encontrado a partir de três pilares fundamentais: i) liberdade da 
vontade (você pode realizar algo, uma obra, perseguir uma causa), ii) vontade de sentido 
(você pode querer/desejar doar seu tempo e amar alguém, ou se comprometer com a vida 
das pessoas), iii) sentido de vida (ter uma atitude positiva, mas realista face as 
circunstâncias mais trágicas da vida e mesmo assim seguir em frente). Logo, em 
momentos de crise, como a que vivemos, o medo da morte, pode paradoxalmente nos 
levar a dar maior valor e sentido a vida. Mas essa possibilidade de ver o positivo mesmo 
dentro do caos negativo, é afetado pela hiper-reflexão e projeção de cenários sobrinhos e 
incertos. Principalmente em questões negativas de sobrevivência, ou até mesmo e 
principalmente, do excesso de informação e Feke News, que afetam o estado mental, 
emocional e consequentemente físico das pessoas. É preciso ter forças para que esses 
elementos sejam base para produzir uma reação positiva fase as tragédias da vida que 
nos impõe o atual cenário da pandemia, e fornecer esperança para perseverar e desejar 
um futuro melhor e possível. Não é negar a realidade com falsas crenças de esperança 
vazia, ou promessas messiânicas revestidas de discursos politicamente corretos, mas de 
um otimismo trágico como diz Frankl, ou seja, um otimismo realista, encara a realidade, 
reconhece o perigo e a dor, mas não a nega, enfrenta com coragem, toma uma atitude, 
sempre desejando e almejando um futuro melhor. Pois, em situações como a que 
vivemos, é que notamos, tanto o melhor como o pior que o ser humano tem.  Essa parada 
provocada pelo isolamento social, aprofunda um fenômeno de maior preocupação. O 
tédio, que significa: “...sentimento de aborrecimento, nojo, desgosto [...] sentimento esse 
que vem provocado pela demora no desenvolvimento de alguma coisa, sentimento de 
aversão, de desgosto sem causas aparentes”. A palavra tédio vem do latim taedium que 
significa, “aborrecimento”, mas é um aborrecimento “num grau muito mais elevado”. O 
tédio pode levar as pessoas a aprofundarem problemas como: vazio existencial, que leva 
a perda de sentido da vida, depressão, ansiedade, desesperança e até mesmo ao 
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suicídio.  Nisso, vemos o perigo de não tratar de forma preventiva essa questão, mas 
também não prepararmos ações futuras de enfrentamento de suas prováveis 
consequências. Pois o vazio existencial, que é um sentimento de frustração de não ter 
claro o sentido de sua vida, leva a um processo de adoecimento mental com drásticas 
consequências. Segundo Frankl (2011, 2019 e 2016) e na perspectiva da logoterapia, 
podemos ver que: 1º) partido do entendimento que o ser humano é movido pela busca de 
sentido, e não do prazer (Freud) e nem do poder de superar seu sentimento de frustração 
(Adler); 2º) quando o ser humano não encontra esse sentido gera um processo de tédio; 
3º) o tédio aprofunda o sentimento de frustração da vida; 4º) que por sua vez vem 
acompanhado de sentimentos de inferioridade e impotência; 5º) isso leva variavelmente a 
pessoa a viver  sentimentos e emoções que por sua vez levam a: i) fatalismo (que leva 
via de regra a buscar o alivio em coisas que criam um prazer momentâneo como o uso de 
álcool, drogas e outros tipos de prazer) , ii) conformismo (não consegue ver 
possibilidades, se entrega a tudo que conduz a revolta e destruição),  iii) fanatismo ( se 
agarra a narrativas ilusórias, sem razão e plausibilidade na vida real, um tipo de fé cega e 
vazia de sentido nobre);  6º) esse processo leva a pessoa afetar não mais só a dimensão 
física (corpo), nem só psíquica (mente) mas também a dimensão  noogênica (espiritual) 
que amplia o problema de modo que nem medicamentos e certos processo terapêuticos 
podem resolver; 7º) isso faz com a pessoa aprofunde uma atitude negativa pela vida e 
sua existência , não exercendo assim uma liberdade e responsabilidade pela condução de 
seu viver, entregando-se assim a um processo de vida provisória, como um barco a 
deriva, sem rumo e sem sentido; 8º) não sabe lidar com as circunstâncias negativas, 
perde o rumo e as rédeas de sua vida, tem grande dificuldade em aceitar e acolher(que é 
diferente de se acomodar) o momento circunstancial e vivencial e consequentemente não 
consegue ver possibilidades positivas e possíveis saídas;  9º) gera com isso uma hiper-
atenção a sua própria dor e circunstância, até chegar a um ponto insuportável de não 
conseguir compreender e aceitar o seu próprio ser e existência; 10º) isso leva a exaustão 
mental, afeta sua condição física e abate seu espirito, impossibilitando de reagir de forma 
positiva face a sua situação vivencial, gerando inevitavelmente (se não houver uma 
intervenção e uma ação que previna esse fluxo) a vivenciar crises de ansiedade, 
depressão, angustia, medo, insegurança, raiva e fatalmente a ideação e execução do 
suicídio. Nesse sentido, o tédio traz danos e afeta o cotidiano das pessoas e produz 
profundas consequências para a sociedade, o que poderá ser visto, com o aumento das 
estatísticas de usuários de drogas, aumento do consumo de bebidas, violência doméstica, 
roubos, suicídio e principalmente a geração de uma neurose coletiva sem precedentes, 
potencializado por esse momento de isolamento social e seus impactos e consequências 
nefastas, onde se requer com urgência a capacidade das pessoas saberem afrontar 
esses desafios e não se entregar ao desespero (FREITAS, 2018, OLIVEIRA, 2016, 
LUKAS, 1992). É por essas evidências e entendimento do contexto dos desafios do covid 
19 é propmos e realizamos o ASESE - COVID 19 (ACONSELHAMENTO SÓCIO-
EXISTÊNCIAL SITUACIONAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19). Teve como 
proposito ser uma ação preventiva e não curativa ou de tratamento, ou seja, não é um 
tratamento psíquico, nem terapêutico no sentido estrito do termo, mas com impactos 
terapêuticos, no tocante a abertura de um canal para se expressar e ser ouvido, que por 
si só contribui significativamente a partir da abertura de um canal de diálogo onde 

588



 

 

pessoas em isolamento social pudessem pensar mais ordenadamente em como  
gerenciar sua organização vivencial em meio aos impactos do processo de isolamento 
social  e com isso atuar como um processo profilático e de prevenção e higiene mental,  
tanto para o momento do isolamento como pós-isolamento. Entendo que: a) 
Aconselhamento = processo de apoio, orientação não diretiva, sistematizada e 
profissional para o aprimoramento do aprendizado social para saber lidar com situações 
especificas para auxiliar na tomada de decisão de mudança e atitude favoráveis a uma 
melhor gestão e direção da vida, de uma sustentabilidade humana e do bem-viver ( MAY, 
2013, Scheffer, 1986, b) Sócio = refere-se a vida social, interações, relacionamentos, 
vivência cotidiana, trabalho, organização da vida tanto pessoal como grupal, comunitário e 
organizacional. c) Existencial = uma questão filosófica situacional da vida, modo de 
entender a vida humana inserida no mundo, enfrentando desafios na busca do sentido e 
proposito de seu existir sempre numa perspectiva de vir a ser, ou seja, o ser humano está 
sempre com potencial de mudança, e tem a liberdade de escolha em cada situação de 
sua vida e modo como conduz sua existência em cada situação vivencial e existencial 
(FRANKL, 2020), d) É um serviço de aconselhamento para a prevenção à saúde mental e 
existencial de pessoas em risco e vulnerabilidade no isolamento social. Os atendimentos 
foram realizados online (remoto), de forma individual e personalizada. Cada pessoa 
interessada preencheu um formulário de cadastro e de acompanhamento do serviço. 
Cada sessão teve duração de 60 minutos ou mais. As sessões ocorreram uma vez por 
semana. Após o fechamento do atendimento, foi elaborado junto com o cliente um Plano 
de Ação, que foi monitorado posteriormente através de contato telefônico ou e-mail e de 
uma avaliação que ocorreu em dois momentos. Primeiro no término do atendimento, e 30 
dias após o atendimento final. 
 
Resultados 
 
Foram realizados 10 cadastros. Destes, 3 foram pessoas “curiosas” para saber mais 
sobre a metodologia do trabalho, sem continuar o atendimento. Uma pessoa fez duas 
sessões e interrompeu o atendimento alegando problemas familiares. Duas pessoas 
fizeram só a primeira sessão e desistiram, sem dar uma justificativa, foi realizado contatos 
mas sem retorno. Três pessoas foram atendidas de forma completa seguindo o protocolo 
e metodologia de atendimento proposto. No total foram destinadas cerca de 35 hs de 
atendimento, realizadas em 30 sessões de 60 a 70 minutos cada. A partir da aplicação 
dos formulários de avaliação, bem como, através das sessões, pode-se afirmar que o 
atendimento alcançou seus objetivos com êxito. Destaque para a avaliação do sentido de 
vida, onde 33% considera totalmente realizado e 67% geralmente realizado. Quanto ao 
nível de impacto do serviço prestado, 100% afirmaram ter sido profundo. O que contribuiu 
significativamente para o combate ao fenômeno do tédio no isolamento social. 
Depoimento final de uma das participantes reforça essa qualidade e impacto: “O projeto 
ressignificou a minha vida, me fez ampliar os horizontes e olhar os problemas e 
dificuldades com outra ótica. fez também com que eu compreendesse que não preciso 
mudar o mundo e sim a forma como eu o encaro.” O mesmo se mostra promissor e com 
potencial de reaplicação em larga escala como ação de prevenção. Com isso Entende-se 
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por resultados as atividades desenvolvidas, quando a ação envolver coleta de dados ou 
estudo de caso, estes devem ser inseridos, analisados e discutidos. 
Considerações Finais 
 
A partir dos dados apresentados, podemos concluir que os objetivos propostos, bem 
como o quadro referencial teórico e a metodologia proposta, foram efetivadas com êxito, 
mostrando um alto nível de satisfação dos participantes. E podemos afirmar que os 
resultados e as atividades desenvolvidas, mostram que esse projeto pode ser um modelo 
que pode ser reaplicado em larga escala como ação preventiva para saúde mental.   
 
Forma(s) de contato com a ação: coacholiveira@hotmail.com, 45. 999413948  
Número da Correspondência Registrada: (CR) 59798/2020 
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Área Temática: Saúde  
Linha de Extensão: Endemias e Epidemias 

Modalidade: Comunicação Oral 
 

Palavras-chave: Tuberculose; Educação em Saúde; Atenção Primária em Saúde. 
 
Resumo 
 

O projeto foi realizado em 9 Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu-Pr. Objetivou-
se sensibilizar os profissionais de saúde e a Comunidade quanto a necessidade do 
diagnóstico e tratamento da tuberculose, possibilitando aperfeiçoar as práticas dos 
profissionais. A Pandemia da COVID-19 prejudicou a realização das atividades, em 
especial as visitas domiciliares. Entretanto, ficou apreendido que o trabalho da equipe é de 
grande importância para o diagnóstico e tratamento da tuberculose.  
 
Apresentação 
 

De acordo com o Ministério da Saúde a tuberculose é considerado um problema de saúde 
pública no Brasil, a doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo considerada 
uma moléstia infecciosa e transmissível que pode atingir todos os órgãos e sistemas do 
corpo, mas principalmente o pulmão (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2020). 

Segundo o Boletim Epidemiológico, dos anos de 2013 a 2019 verificou-se avanços no 
controle da doença, entretanto, a tuberculose ainda é uma das 10 principais causas de 
morte por doenças infecciosas, superando até mesmo a AIDS (VIGILÂNCIA EM SAUDE 
DO BRASIL, 2019). 

Destaca-se que houve uma queda média anual de 1,0% entre os anos de 2009 a 2018, 
porém o coeficiente de incidência aumentou nos anos de 2017 e 2018 em relação aos anos 
de 2015 e 2016 no Brasil. Isso ocorreu devido a implantação de novas tecnologias para 
identificação da doença, sendo uma delas o diagnóstico pelo exame da biologia molecular 

                                            
1 Pós-Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail:reisobrinho@yahoo.com.br  
2 Graduanda, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail:carolinecarol2000@gmail.com 
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que foi implantado ao SUS em 2014 (que melhorou a sensibilidade dos testes), além de ter 
sido implementado o tratamento com o uso de quatro drogas combinadas, (VIGILÂNCIA 
EM SAUDE DO BRASIL, 2019). 

Segundo Souza (2019), que realizou estudos sobre as fronteiras ligadas ao Paraná, entre 
as cidades que mais apresentam casos está Foz do Iguaçu-PR, isso ocorre por que muitas 
pessoas que residem no Paraguai se deslocam até Foz do Iguaçu-PR para utilizar os 
serviços de saúde, buscando diagnóstico e tratamento em Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Considerando, que parte dos doentes de 
Tuberculose residem no Paraguai e encontram-se em tratamento no Brasil, torna complexo 
o acompanhamento dos casos para a realização do Tratamento Diretamente Observado 
(TDO). Aspecto que pode explicar a relevante ocorrência de abandono e óbitos causados 
pela doença.  

Assim, verifica-se a importância dos atendimentos realizados na Atenção Primária em 
Saúde em regiões de fronteiras, visto que as dificuldades de aplicação dos protocolos 
clínicos, gerenciais, monitoramento dos casos suspeito, diagnóstico precoce e ações de 
vigilância epidemiológica junto as UBS tornam-se ainda mais complexo. Desta forma, o 
primeiro contato com o paciente, pode ser determinante para a continuidade do tratamento 
da tuberculose. 

 
Procedimentos Adotados 
 

No projeto foram realizadas visitas em nove Unidades Básicas de saúde (UBS) de Foz do 
Iguaçu-PR, onde conseguimos realizar atividades mais duradouras em 4 UBS, o primeiro 
contanto ocorreu junto aos/as enfermeiros/as, visando parceria para desenvolver as ações 
extensionistas, entre elas, informações sobre os pacientes em tratamento da tuberculose 
daquela região, para depois entrar em contato com o paciente. 

O projeto se iniciou com estudos teóricos sobre a tuberculose e quais eram os sistemas de 
informação utilizados pelos enfermeiros para acompanhar os pacientes, visando 
conhecimento necessário para identificar se as fichas de notificação e investigação e ficha 
de acompanhamento do TDO estavam sendo utilizadas corretamente.   Após levantamento 
bibliográfico e observacional, foi realizada uma reunião com os enfermeiros da Vigilância 
Epidemiológica de Foz do Iguaçu-PR para esclarecimentos de nossas dúvidas. Como ponto 
de partida, iniciamos as atividades nas UBS onde existiam mais problemas operacionais a 
serem resolvidos, segundo indicação do Programa de Controle da Tuberculose do 
município, visando atender as necessidades da equipe de saúde. A primeira ação foi ouvir 
os enfermeiros para identificar os problemas de cada UBS, quanto o diagnóstico dos casos, 
busca ativa, acompanhamento dos doentes e o seguimento do tratamento durante os seis 
meses da terapia medicamentosa.  
Devido a Pandemia da COVID-19, só foi possível realizar atividades presenciais nas UBS 
até o mês de março de 2020, conforme estabeleceu a Unioeste por força de Resolução. 
 
O primeiro contato foi na UBS do Profilurb I que seria a unidade de referência da cidade, 
onde a enfermeira ajudou da compreensão de como tudo deveria ser feito nas UBS, 
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mostrando todos os prontuários de pacientes que já tinham passada por la com TB, onde 
no presente momento não se encontrava nenhum paciente em tratamento.Durante o 
período de vivências nas UBS, foi possível encontrar diferentes formas de organização da 
atenção aos doentes de tuberculose, havia enfermeiros que atendiam somente os 
pacientes oriundos de suas áreas geográficas conforme estabelece a Estratégia de Saúde 
da Família, outros por acordo tinham uma divisão do trabalho mais flexível, todos os 
enfermeiros atendiam os doentes, independentemente da área em que moravam. Ao 
decorrer do projeto percebemos que parte dos enfermeiros estão bem instruídos sobre os 
cuidados necessários, realizando o acompanhamento dos pacientes adequadamente, por 
outro lado notamos falta de sistematização na organização dos registros, conforme 
formulários e sistemas designados pela Vigilância Epidemiológica. Sendo necessário 
diálogo para aconselhar sobre o protocolo de registro das informações, o que retrata em 
certa medida que a equipe tinha conhecimento e estava seguindo parcialmente os 
protocolos assistenciais.  Foi possível, acompanhar na UBS do Cidade nova visitas de 
supervisão realizada pela Coordenação Municipal de Controle da Tuberculose junto as 
UBS, as quais tem por objetivo fazer educação em serviço, atendimento ao doente junto as 
equipes das UBS. Após conversar com os enfermeiros em uma das UBS conseguimos 
realizar o acompanhamento da consulta de pacientes, que teve foco na adesão ao 
tratamento, acompanhamento dos efeitos colaterais da medicação, e outras comorbidades. 
Outro aspecto, este operacional, foi acompanhar como se procede para estimular a 
continuidade do tratamento em outra localidade, quando o doente troca de endereço 
domiciliar intermunicipal.  
 Destaca-se que em algumas UBS como a do Jardim São Paulo I e Jardim São Paulo II não 
conseguimos desenvolver atividades extensionistas, pois não havia enfermeiras presentes 
e foi informado que não tinham pacientes de tratamento de TB, não conseguindo ter acesso 
aos prontuários nem de pacientes antigos. Em relação os enfermeiros das UBS do Morumbi 
II, Jardim São Roque e Portal da Foz foram resistentes para receber os extensionistas não 
querendo liberar as informações sobre o tratamento dos pacientes, tal reação se deve ao 
sigilo dos dados do doente, algo completamente entendível, apesar dos extensionistas 
terem a autorização formal da Secretaria Municipal de Saúde para realizar a atividade e a 
mesma ter informado as UBS por meio de memorando interno.  Após diálogo e 
esclarecimentos foi possível o acesso as informações. Contudo, devido à alta demanda de 
trabalho nas UBS e por não haver pessoas em tratamento da tuberculose naquele 
momento, alguns enfermeiros dispensaram a realização da ação extensionista.  Ao decorrer 
do projeto na UBS do Morumbi III, que apesar de toda informação passada pelas 
enfermeiras que conseguiram sanar todas as dúvidas, ocorreu de pacientes que não 
queriam ter o contato, pois além de tuberculose o paciente tinha outras patologias 
associadas, não se sentindo à vontade para contato com os extensionistas.  Foi possível 
perceber durante toda trajetória que existem muitas pessoas que aparentam ter vergonha 
da doença, por medo de preconceito e estigma. 
Vendo a necessidade de melhorar o fluxo de informações sobre a doença para a 
comunidade foi realizado um panfleto informativo que contém quais são os sintomas da 
tuberculose, diagnóstico precoce, tratamento. O plano era por meio deste material fazer 
orientação para a comunidade, junto as UBS. Em março com o surgimento de medidas de 
restrições por conta da Covid-19, infelizmente não foi mais possível realizar visitas nas UBS 
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para orientação dos pacientes e a entrega dos panfletos por conta do isolamento social. 

Com isso, foi realizado somente fixação dos panfletos nos murais das 26 UBS e a entrega 
dos panfletos para os enfermeiros das UBS, não sendo possível a orientação direta aos 
pacientes e a comunidade. Esperamos que quando possível os panfletos sejam 
disponibilizados pela extensionistas e enfermeiros para a comunidade, com a finalidade de 
divulgar os sinais e sintomas da doença e especialmente que a doença é curável e que o 
tratamento é realizado no Sistema Único de Saúde. 

 
Resultados 
Durante o projeto realizamos visitas em 9 Unidades de Saúde de Foz do Iguaçu (UBS), com 
atividades mais prolongadas em 4 UBSs, onde conseguimos realizar estudos teóricos sobre 
a temática. Realizando a interação com a Coordenação Municipal de Controle da 
Tuberculose e com as Equipes de Saúde das UBS. Conseguindo compreender melhor 
sobre os protocolos que devem ser seguidos e sobre o Sistema Nacional de Notificação de 
Agravos (Software, Formulários, Processos, Atendimento Clínico). 
Realizando também interações com profissionais de saúde e pacientes durantes consultas 
e orientações procurando sempre a melhoria do processo de notificação dos casos e um 
melhor tratamento ao paciente, por meio de um trabalho em conjunto com as enfermeiras 
das UBSs realizando aconselhamento aos pacientes, sempre tentando deixar o pacientes 
mais amparado possível. Após todo o levantamento de dados e ver a necessidade da 
comunidade realizamos a organização e distribuição de folhetos informativos sobre a 
tuberculose.  
 

 
Figura 1: Panfleto informativo sobre a tuberculose.  

 
Considerações Finais 

Em conjunto com o estudo teórico e as atividades de campo realizadas durante o projeto, 
foi possível ver a importância do seguimento dos protocolos clínicos e operacionais, as 
quais visam balizar as práticas profissionais e orientações e cuidados corretos aos 
pacientes. Percebemos como é significativo dedicar atenção aos pacientes, colocando-os 
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como centro do processo de cuidado.  Outro ponto marcante, foi a necessidade e 
importância de identificar as UBS com mais dificuldades de seguimento dos protocolos e 
ofertar a essas Equipes suporte técnico, visto que, ao identificar problemas e propor 
soluções partilhadas entre níveis de atenção em saúde, torna-se mais factível solucionar 
as demandas de cada UBS e dos pacientes, potencializando as ações de vigilância 
epidemiologia e de gerenciamento, bem como fornecer o acesso ao tratamento, o qual é 
fundamental para aos doentes e comunidades acometidas pela tuberculose. 

 
 
Forma(s) de contato com a ação 

 
Coordenador da atividade: Prof. Dr. Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho. E-mail: 
reisobrinho@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 

 Projeto cadastrado na PROEX-UNIOESTE, CR 24615/2008 

 
 
Fomento e apoio 
 

O projeto recebeu 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. 
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Resumo 
Este trabalho relata uma das atividades realizadas no Programa de Extensão AEDES 
que, embora voltado à dengue, devido à emergência da COVID-19, executou simulações 
do espalhamento da doença em Cascavel. Para isso, empregou o SIMULA, um software 
simulador multiagente para geração de cenários relativos à transmissão e a propagação 
de doenças, baseadas em modelagem compartimental. Os resultados apontam que este 
tipo de atividade extensionista pode contribuir para compreender melhor cenários e a 
partir deles, os gestores podem direcionar ações específicas e prioritárias.  
 
Apresentação 
 
A epidemiologia pode ser definida como o estudo da frequência, da distribuição e dos 
determinantes de eventos relacionados à saúde pública em populações específicas. Com 
base no conhecimento obtido em estudos epidemiológicos, é possível e viável propor 
medidas de prevenção, mitigação ou controle da propagação e da transmissão de 
doenças que afetam a população estudada (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 
2010). 
Com o avanço da Ciência e da Tecnologia, novas metodologias e técnicas são 
empregadas à análise de fenômenos relacionados à saúde pública. A Epidemiologia 
Computacional é uma área interdisciplinar que desenvolve modelos computacionais que 
contribuem ao entendimento da dinâmica da ocorrência e do espalhamento de doenças 
infecciosas a exemplo da COVID-19, causada por uma variante de um vírus do tipo 
corona, identificada no final de 2019, na cidade de Wuhan na China. Em pouco tempo a 
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3 Graduando, Ciência da Computação, CCET, Cascavel.  pablo.hugen@unioeste.br. 
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doença já havia demonstrado seu potencial de perigo, contabilizando em fevereiro de 
2020 mais de 2600 vítimas fatais na China (LIN et al., 2020). O que se seguiu foi uma 
pandemia que se espalhou por todos os países do globo e até janeiro de 2021 já havia 
causado mais de 2 milhões de mortes (OPAS, 2021).  
Mais especificamente, a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-
2, que apresenta um espectro clínico que pode variar de infecções assintomáticas 
chegando a quadros graves podendo levar o paciente a óbito. A Organização Mundial de 
Saúde estima que a maioria dos pacientes com COVID-19, aproximadamente 80%, 
podem ser assintomáticos ou apresentam poucos sintomas, e em torno de 20% dos casos 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório e intervenções mais 
significativas. Seus principais sintomas são tosse, febre, coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou 
por contato por aperto de mãos contaminadas, saliva, espirro, tosse, superfícies 
contaminadas como maçanetas, brinquedos, celulares, dentre outros (BRASIL, 2021).  
Considerando os problemas decorrentes dessa doença e sua emergência, iniciaram em 
diversas partes do mundo o desenvolvimento de pesquisas visando mapear os riscos, 
determinar cenários e guiar ações de controle e combate a este novo desafio. Os diversos 
estudos publicados e os dados divulgados dentre outras questões, incluindo ambientais, 
contribuíram para a proposição de modelos de previsão que apontam possíveis cenários 
futuros decorrentes do espalhamento da doença. Mesmo que preliminares, estes 
resultados subsidiam e incentivam os governos a tomarem ações de mitigação.  
É neste contexto que se insere o presente trabalho. Trata-se de um dos projetos em 
desenvolvimento no Laboratório de Computação Aplicada (LCA) da Unioeste, no âmbito 
do qual atua o Programa de Extensão denominado “AEDES: gestão de ações de 
prevenção, controle e combate à dengue, chikungunya e zika” que é realizado 
formalmente desde 2014, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel. Embora 
inicialmente focado na dengue, em 2020 este Programa direcionou algumas de suas 
ações para a COVID-19. Assim, o objetivo principal deste artigo é apresentar uma visão 
geral sobre o software Simulador SIMULA, desenvolvido no LCA, e alguns dos resultados 
preliminares quanto à simulação do espalhamento do COVID-19 em Cascavel/PR. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Diversos foram os procedimentos adotados visando realizar simulações preliminares 

relativas ao espalhamento da COVID-19 em Cascavel/PR. Os mais relevantes que 

merecem destaque são os seguintes. Quanto ao SIMULA, trata-se de um software para 

simulação de doenças, hipotéticas ou não, baseadas em modelagem compartimental, 

cujos detalhes operacionais e computacionais podem ser vistos em relatório técnico 

específico (RIZZI.; RIZZI; KAIZER, 2017). Dentre os procedimentos realizados estão o 

estudo e a utilização de tecnologias empregadas para a criação de interfaces gráficas 

georreferenciadas, e a proposição, testes e avaliação de diversos cenários do 

espalhamento do COVID-19 no município.  
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Quanto aos dados utilizados, teve-se como base um arquivo do tipo shapefile fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Cascavel, com os dados dos imóveis georreferenciados. 

Além disso, foram considerados dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do 

estado do Paraná, em boletins semanais que indicam os números de casos confirmados e 

de óbitos em todas as cidades do estado (SAUDE-PR, 2021). 

Tendo como base o sistema de simulação proposto em (KAIZER, 2016), foi preciso 

adaptar dinâmicas da simulação para inserir detalhes característicos da doença 

analisada. Conforme proposto por (LIN et al., 2020), a dinâmica dos indivíduos 

assintomáticos é essencial para compreender o fluxo de espalhamento da doença, pois 

estes atuam como vetores de contágio não detectáveis e por conta disso, não é possível 

identificá-los ou isolá-los. Assim, estes indivíduos devem ser tratados a parte no modelo 

compartimental que guia a simulação. Também foram implementadas melhorias na 

dinâmica de movimentação dos agentes adaptando-a para um sistema de trajetos, 

visando aproximar a movimentação simulada de indivíduos reais. 

  

Resultados 
 
O software SIMULA está dividido em 4 módulos: Simulação, Visualização, Individual e 

Sobre, cada módulo possui funcionalidades relativas à análise da simulação em uma 

etapa distinta. Na tela de simulação é possível criar uma nova simulação, configurar seus 

parâmetros e executá-la. Na tela de Visualização é possível exibir resultados de 

simulações, shapefiles que servem como base espacial para a execução da simulação e 

adicionar mapas de fontes remotas como o OpenStreetMap (OPENSTREETMAP, 2021). 

Também é possível visualizar alguns gráficos que mostram resultados quantitativos da 

simulação. Na tela Individual, é possível fazer o rastreamento de indivíduos específicos, 

assim acompanhando todo o histórico de um agente durante seu período ativo em uma 

simulação. Sobre exibe informações sobre o software e sua equipe de desenvolvimento. 

A Figura 1 mostrada a seguir, apresenta a tela inicial do SIMULA, já tendo o mapa 
georreferenciado de Cascavel. O mapa representa o espaço amostral onde ocorre a 
simulação e onde os agentes que representam os indivíduos habitantes interagem, se 
movimentando, adquirindo a infecção e alterando seus indicadores de estado. 
A Figura 2 também no âmbito do SIMULA, ilustra o acompanhamento de um indivíduo ao 
longo da simulação, traçando o trajeto que este seguiu e seus atributos ao longo de cada 
etapa da simulação realizada. 
A Figura 3 ilustra um dos tipos de gráficos que podem ser gerados com o SIMULA. Ele 
apresenta a infecção de bebês, em destaque, e de outras faixas etárias. 
Para a geração dos resultados espaciais e de gráficos está sendo desenvolvida, 
juntamente com um bolsista de Iniciação Científica que trabalha em atividades do Grupo 
de Pesquisa, uma versão web otimizada e com mais recursos do software SIMULA até 
então disponível. Este software está sendo utilizado para as etapas de pré e pós-
processamento dos dados e tem como objetivo integrar a visualização e geração de 
resultados com a parametrização e execução das simulações. Neste sentido o potencial 
do SIMULA mostra-se bastante promissor. 
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Figura 1 – Ilustração da tela inicial do SIMULA com shapefile de Cascavel. 

 

Figura 2 – Ilustração do acompanhamento do deslocamento do indivíduo durante a 
simulação 
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Figura 3 – Exemplo de gráfico do SIMULA relativo à infecção por classe de idade. 

 
Considerações Finais 
 
Este artigo procurou discutir sobre a importância de simulações para a gestão em saúde 
pública, particularmente relativa à COVID-19 em Cascavel/PR. Uma das justificativas para 
este tipo de atividade decorre do fato de que a alta contaminação dessa doença levou, em 
poucos meses, a uma pandemia mundial e demonstrou carências nos sistemas de saúde 
mundial e também brasileiro, estimulando a proposição de alternativas que pudessem 
contribuir para a gestão, especialmente das demandas em saúde pública. 
Embora preliminares, os resultados decorrentes das simulações do espalhamento no 
município que foram realizadas utilizando o software SIMULA indicaram que este tipo de 
atividade pode contribuir também para a aprendizagem, a visualização e a tomada de 
decisão na avaliação de cenários com melhorias nos serviços nos diversos locais públicos 
especialmente em hospitais e unidades de saúde. Os resultados de simulações com a 
devida interação de equipes qualificadas apresentam potencial importante para mitigar 
problemas e direcionar ações e recursos.  
Este artigo reflete o envolvimento da equipe do Programa AEDES, composto por 
professores, aluno de mestrado, bolsistas de iniciação científica, acadêmicos 
desenvolvedores de trabalhos de conclusão de curso, bolsistas de extensão, além de 
voluntários, para além de representantes da secretaria municipal de saúde do município. 
Uma consequência desse tipo de trabalho refere-se, em especial, a acadêmicos do Curso 
de Ciência da Computação da Unioeste, visto que participam de atividades que requerem 
a concretização de ações, conhecimentos e experiências multidisciplinares com impacto 
em suas formações, tanto acadêmica quanto profissional, oportunizadas por ações com 
características significativas envolvendo a extensão, o ensino e a pesquisa. 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42933/2014. 
 
Referências 
 
BONITA; R. BEAGLEHOLE; R. KJELLSTRÖM, T. Epidemiologia básica. 2.ed. São 
Paulo: Santos. 2010, 213 p.  
  
BRASIL. Ministério da Saúde. O que é COVID-19. Disponível em: < 
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>. Acesso em: 25 de janeiro de 2021.  
  
KAIZER, W. L. Um Modelo Multiagente Bitstring em CUDA para Simular a 
Propagação de Hipotéticas Doenças Baseadas em Modelagem Compartimental Tipo 
SEIRS — UNIOESTE, Cascavel – PR, 2016.  
  
LIN, Q; ZHAO, S.; GAOD, D.; LOUE, Y.; et al. A conceptual model for the coronavirus 
disease 2019 (COVID19) outbreak in Wuhan, China with individual reaction and 
governamental action, 2020. 
  
OPAS. Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. OPAS. 
Organização Pan-Americana da Saúde. 22 de janeiro de 2021. Disponível em: < 
https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: 25 de janeiro de 2021.  
  
OPENSTREETMAP. OpenStreetMap is the free wiki world map. OPENSTREETMAP. 
Disponível em < https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 25 de janeiro de 2021.  
  
RIZZI, R. L.; RIZZI, C. B.; KAIZER, W. L. Um Modelo Multiagentes para a Dinâmica de 
populações de Aedes Aegypti com População Humana Acoplada com a Co-
existência de Múltiplos Sorotipos de Dengue e a Presença ou não da Bactéria 
Wolbachia. Relatório de pesquisa. CCET. Unioeste. 2017. 135 p.  
  
SAUDE-PR. Coronavírus (COVID-19) – Boletim Informe Epidemiológico Coronavírus. 
Secretaria da Saúde do estado do Paraná. Disponível em < https://www.saude.pr.gov.br/ 
Pagina/Coronavirus-COVID-19>. Acesso em 25 de janeiro de 2021. 

601

mailto:claudia_rizzi@hotmail.com
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
https://www.paho.org/pt/covid19
https://www.openstreetmap.org/
https://www.saude.pr.gov.br/%20Pagina/Coronavirus-COVID-19
https://www.saude.pr.gov.br/%20Pagina/Coronavirus-COVID-19


 

 

ACOMPANHAMENTO E PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO PARA GRUPO DE 
CAMINHADA DE RUA. 
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Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Esporte e Lazer  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: caminhada de rua; atividade física; bem-estar. 

 
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. Fazem parte do projeto 90 participantes, 

sendo, adultos e jovens, com idade entre 18 e 60 anos, residentes no município de 

Marechal Cândido Rondon – PR e municípios vizinhos, 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 e força; treinamento com intensidades leves, moderadas e 

fortes, volta à calma com alongamentos para todos os grupos musculares.  

 
Apresentação 
 
Se observarmos desde a antiguidade, os hábitos de nossos ancestrais, eram percorrer 

quilômetros em busca de alimentos e da sobrevivência, o que atualmente vem se 
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modificando. Se compararmos aos dias de hoje, podemos perceber que a vida moderna 

vem se tonando cada vez mais sedentária (SALGADO, 2006). A caminhada é 

reconhecida como uma atividade física básica porque é acessível, barata e mais segura 

do que outras formas extenuantes de exercício, e pode ser monitorada e quantificada 

(HALLAL et al., 2012; SALLIS et al., 2016). 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). 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). Os benefícios para saúde física e mental da caminhada como exercício 

físico de intensidade moderada são amplamente reconhecidos. As atividades físicas de 

leve intensidade, como a caminhada utilitária, têm demonstrado efeitos positivos sobre os 

parâmetros de composição corporal (menor índice de massa corporal e circunferência da 

cintura), sobre a redução dos níveis de proteína Creatina e de resistência à insulina, além 

de diminuir o risco de mortalidade (LOPRINZI et al., 2015; FUZEKI et al., 2017). 

 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto de extensão Unioeste Runners atende a população do município de Marechal 

Cândido Rondon – PR e municípios vizinhos. O projeto consiste em treinos de corrida de 

rua e caminhada, onde são realizados os treinamentos duas vezes por semana, nas 

terças e quintas-feiras, no horário 17h30min até 19h00min, tendo duração de uma hora e 

trinta minutos. O treino é dividido em quatro etapas, sendo elas: aquecimento (de 04 a 08 

minutos com intensidades variadas entre leve e moderado, dependendo do treino 

programado), 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 uma 
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sessão de alongamentos para todos os grupos musculares, principalmente os solicitados 

durante a prática.  

Os participantes são divididos em três grupos, conforme sua capacidade aeróbica 

(VO2máx), avaliada no início das atividades. Esses resultados são obtidos através do teste 

aeróbio de Cooper de 2400m (COOPER, 1968). Com objetivo de mensurar indiretamente 

a capacidade aeróbica, no menor tempo possível, obtendo uma pontuação máxima de 

acordo com a faixa etária, sendo eles: iniciantes, intermediários e avançados, com idade 

entre 18 e 60 anos. A amostra foi composta por 90 indivíduos de ambos os sexos 

(mulheres, n= 62; homens, n=28), 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 
 

O programa de treinamento organizado para os participantes, consiste em um período de 

aquecimento, que varia de 04 a 08 minutos (dependendo também da intensidade do 

treino programado), após, é realizado os educativos (figura 01), com intuito de 

aperfeiçoamento nas capacidades físicas e na biomecânica da caminhada, além de 

trabalhar a propriocepção, concentração, além disso, nos educativos também são 

ensinados aos participantes, como ter uma boa postura para caminhar, desde a posição 

dos braços, ângulo próximo de 90 graus, utilização do ante pé para atacar o solo (pisada). 

Depois, iniciamos com o treinamento propriamente dito, explicando como seguirá o treino 

do dia, intensidade e quilometragem. Ao final do treino, são realizadas atividades de 

alongamento, privilegiando os grupos musculares que foram mais requisitados durante a 

sessão de treinamento. Para que haja o controle de um treinamento bem elaborado e 

aplicado, é averiguado as intensidades do treino, ao final da sessão, é solicitado aos 

participantes que respondam a uma escala de esforço, com intensidades baixas, 

moderadas até muito fortes para que haja um parâmetro para a próxima sessão de treino 

que será montada e planejada. Sendo assim, o controle do treino é feito, e possibilita 

resultados positivos. 
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Vale destacar que por conta da pandemia do SARS-CoV2, houve um período de 

quarentena, e neste período foram realizadas atividades utilizando redes sociais, com uso 

de vídeos e aulas online com atividades remotas síncronas. Foram realizados exercícios 

de alongamento, fortalecimento e resistência muscular. 

Em parceria com a empresa Treinus, que fornece um aplicativo de forma gratuita para o 

projeto, os treinos são enviados semanalmente para os participantes de forma remota, 

sendo que eles podem realizar o exercício físico no local que achar mais apropriado. 

Sendo sempre destacada a necessidade dos cuidados relacionados com a saúde e uso 

de equipamentos de proteção individual.   

 

 
Figura 01 – Participantes do projeto Unioeste Runners realizando os exercícios de educativos.   

 
Considerações Finais 
 
Evidencia-se com a ação do projeto em proporcionar uma atividade física de qualidade e 

orientada, os benefícios a saúde física e metal dos participantes. A melhora das 

capacidades físicas, como flexibilidade, resistência, agilidade, força, coordenação e 

equilíbrio e além disso, os fatores psicológicos, como melhora nos estados de humor, 
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qualidade do sono, estresse, depressão, dentro outros benefícios que a prática regular de 

uma determinada atividade trás. Com a prática, há também uma melhora na mecânica da 

caminhada, na execução dos educativos e alongamentos.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ricardo.brandt@unioeste.br – (48) 99923-8420. 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Esporte e Lazer 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Atividade Física; Saúde; Covid 
 
Resumo 
 
O trabalho objetiva apresentar o relato de experiência de ações realizadas pelo projeto de 
extensão “Educação física escolar: a prevenção e o combate à obesidade por meio de 
práticas corporais”, com ênfase na proposta educativa de estímulo à prática de atividade 
física e a promoção da saúde de jovens, durante a Pandemia Covid-19. Foi elaborado um 
material de divulgação contendo dicas de brincadeiras e atividades físicas para serem 
utilizadas em casa no período de isolamento social. 
 
Apresentação 
 
 O ano de 2020 foi marcado pela Pandemia Covid-19 e suas consequências 
drásticas em todo o mundo. O impacto foi sentido em todos os setores, necessitando de 
ajustes, adaptações e transformações no intuito de viver o chamado “novo normal”. Esse 
novo formato de viver repercutiu de forma significativa na sociedade em geral, tendo em 
vista que o isolamento social das pessoas juntamente com outras medidas sanitárias e 
preventivas foram as consideradas mais eficientes para evitar a contaminação e reduzir a 
quantidade de mortes (JÚNIOR; PAIANO; COSTA, 2020; PITANGA; BECK; PITANGA, 
2020). 
 Em relação ao isolamento social, Júnior, Paiano e Costa (2020) ressaltam que 
foram realizadas medidas, como por exemplo: trabalhos em formato home-office, 
valorização de atividades online, serviços pela internet, atividades de ensino realizadas de 
forma remota e em casa. Toda essa nova dinâmica repercutiu de forma negativa nos 
aspectos ligados a saúde, principalmente em crianças e adolescentes que diminuíram 
severamente os níveis de atividades físicas. Se antes realizavam uma diversidade e 
grande quantidade de atividades físicas nas escolas e nas ruas, com a pandemia e o 
isolamento social, os jovens permaneceram mais tempo em atividades menos ativas, 
como aulas remotas, jogos online, internet, televisão, dentre outros.  
 Esse impacto também foi sentido no desenvolvimento das ações e atividades do 
Projeto de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
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denominado de: “Educação física escolar: a prevenção e o combate à obesidade por meio 
de práticas corporais”. Com a suspensão das atividades presenciais, houve a 
necessidade de reestruturação do planejamento e reinvenção da dinâmica metodológica 
das aulas e ações desenvolvidas, uma vez que durante o ano de 2020 os jovens foram 
“impedidos” de participar in loco das atividades propostas.  
 Dessa forma, o objetivo desse trabalho é apresentar o relato de experiência das 
ações realizadas pelo referido projeto de extensão, com ênfase na proposta educativa de 
estimulo à prática de atividade física e a promoção da saúde de crianças e adolescentes, 
durante a Pandemia Covid-19.  
 
Procedimentos Adotados 
 
*Descrição geral do Projeto “Educação física escolar: a prevenção e o combate à 
obesidade por meio de práticas corporais” 
 

O 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. Assim, nos 
deslocamos até as escolas para a entrega do convite, divulgação na página do Facebook, 
sites de notícia da cidade, jornais e rádio.  

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 (2017). 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 
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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. 
 
*Descrição das ações da proposta de atividade física, saúde e educação para crianças e 
adolescentes durante a Pandemia Covid-19 
 

Com a pandemia (Covid – 19) foi necessário adaptar as ações do projeto, tendo em 
vista a paralisação das atividades da Unioeste e consequentemente do atendimento ao 
público do Projeto. Assim, foi pensado numa maneira de colaborar com os participantes 
do projeto nesse momento em que não poderiam participar presencialmente das 
atividades na universidade.  

Dessa forma, o projeto de extensão, desde o mês de março de 2020 publicou 
diariamente na página do Facebook (@ProjetoPraticarUNIOESTE) e em grupos de 
Whatsapp, breves posts com a divulgação de dicas de brincadeiras e atividades física, 
que poderão ser realizadas em casa nesse momento de isolamento, auxiliando pais e 
filhos no convívio saudável familiar. Além disso, foram elaborados e disponibilizados 
postagens com informações importantes sobre orientações de saúde e qualidade de vida, 
no intuito de promover a educação em saúde dos beneficiados do projeto de extensão. 

Para ampliar a abrangência de divulgação das ações, foi realizada uma parceria 
com a Secretaria de Educação do município de Marechal Cândido Rondon, na qual a 
equipe do projeto encaminhou os posts diariamente para a referida Secretaria que ficou 
encarregada de enviar às coordenações das escolas e estas realizarem o direcionamento 
para os alunos vivenciarem as atividades em casa. 

O objetivo é que o material produzido durante o período de pandemia possa 
direcionar e orientar as crianças/adolescentes e seus pais, no intuito de possibilitar a 
vivencia de jogos, brincadeiras e outras atividades nesse momento em que os jovens 
estão sem aulas das escolas e isolados em suas casas, contribuindo para que se 
mantenham ativos. 
 
Resultados 
 

O projeto de extensão “Educação física escolar: a prevenção e o combate à 
obesidade por meio de práticas corporais”, desde a sua criação no ano de 2017, 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. O projeto atende em torno de 30 jovens por ano, oriundos 
de diversas escolas do município de Marechal Cândido Rondon. 

No que tange a proposta educativa de estímulo à prática de atividade física e 
promoção da saúde de crianças e adolescentes durante a Pandemia Covid-19, cada 
publicação atingiu diariamente cerca de 300 crianças e adolescentes através dos meios 
digitais, comprovados pela certificação da página do projeto.  

Pesquisas comprovam que a prática regular de atividade física para crianças e 
adolescentes é de suma importância como forma de prevenção de doenças, promoção da 
saúde e uma ampliada possibilidades de benefícios para a vida das pessoas. Além disso, 
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é destacado a importância do processo educativo e de conscientização para os domínios 
ligados a atividade física e a saúde, de forma a estabelecer uma base consistente para 
gerenciar com autonomia durante a sua vida (MATSUDO et al. 2003; SILVA JÚNIOR; 
MIRANDA; VELARDI, 2003). 

De acordo com pesquisas recentes realizadas em plena pandemia, evidencia-se a 
importância da manutenção e/ou aumento dos níveis de atividade física pelos jovens 
como forma de diminuir os efeitos adversos do isolamento social e do sedentarismo 
(JÚNIOR; PAIANO; COSTA, 2020; PITANGA; BECK; PITANGA, 2020). No entanto, 
ressalta-se a importância de seguir os protocolos preventivos e sanitários, de forma a 
promover uma prática segura aos participantes. 

Diante desse cenário de pandemia e da importância da prática de atividades físicas 
para crianças e adolescentes, a equipe do projeto de extensão realizou reuniões de 
planejamento para a elaboração do material a ser disponibilizado aos estudantes. De 
acordo o coordenador e a bolsista do projeto, a elaboração dos materiais foi um momento 
de grande aprendizado em todos os sentidos, seja na busca de novos conhecimentos 
apropriados ao momento atual da pandemia, na criatividade e diversidade de publicações, 
no aprendizado sobre programas gráficos e recursos tecnológicos, dentre outros.  

A seguir são apresentados exemplos de postagens de brinquedos, brincadeiras e 
dicas de saúde que foram compartilhados com os jovens. Ao total foram elaboradas 105 
postagens que foram divulgadas diariamente entre os meses de março a agosto e 
republicadas entre setembro e dezembro de 2020. Todas as postagens estão disponíveis 
na página do Facebook (@ProjetoPraticarUNIOESTE). 
 

 
Figura 1 – exemplo de brincadeira 
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Figura 2 – exemplo de brinquedo 

 

 
Figura 3 – exemplo de dicas de saúde e orientação 

 
Considerações Finais 
 
 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. No caso específico dessa ação educativa de estímulo à 
prática de atividade física e a promoção da saúde de jovens, durante a Pandemia Covid-
19, constatou-se como proposta inovadora e qualificada que contribuiu de forma 
significativa, durante o período de isolamento social, na vida dos participantes do projeto e 
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daqueles outros que utilizaram o material elaborado para praticar atividades físicas, 
brincar, se divertir, aprender com o conteúdo e interagir com os seus familiares. 

Ressalta-se também a importância dessa proposta como forma de reflexão e 
reinvenção da prática pedagógica por parte dos acadêmicos participantes da equipe do 
projeto, uma vez que tiveram que adequar o planejamento, a execução e a avaliação das 
ações proposta, de forma a deixa-las apropriadas ao momento de isolamento social, em 
virtude da Pandemia Covid-19. 
 
 
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 (@ProjetoPraticarUNIOESTE), onde as pessoas 
possuem informações sobre o projeto e as ações realizadas. Também pode-se obter 
informações com o Coordenador do projeto Arestides (telefone: 45 3284-7855 ou e-mail: 
arestidesjunior2000@yahoo.com.br). 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
51313/2017 
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PROJETO FUTURO DO JUDÔ 2019-2020: 
INICIAÇÃO E ALTO NÍVEL ATRAVÉS DO ESPORTE SOCIAL 

 

Edilson Hobold1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Lucinar Jupir Flores², Eduardo Lazzaretti Boes³ 

 
 

Área Temática: 06 - Saúde 
Linha de Extensão: Esporte, Lazer e Saúde 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Judô; Inclusão Social; Desempenho. 

 

Resumo 
 
O projeto Futuro do Judô: Iniciação e alto nível através do esporte social propõe 
gratuitamente aulas de judô para alunos de escolas públicas de Marechal Cândido Rondon. 
A proposta é desenvolver atividades que auxiliaram na formação educacional e física. 
Mediante este projeto os alunos têm a oportunidade de participar de torneios regionais e 
estaduais, além disto, podem realizar exames de promoção de faixas,    buscando assim, 
um maior conhecimento e desenvolvimento progressivo do Judô. 

 
Apresentação 

 
O projeto Futuro do Judô: iniciação e alto nível através do esporte social iniciou na 
UNIOESTE no ano de 1998, completando no ano de 2020, 22 anos de atendimento à 
comunidade de Marechal Cândido Rondon. Neste período muitos atletas se destacaram 
em nível Estadual, Nacional e Internacional. Este projeto formou até o momento 18 faixas 
pretas sendo que boa parte destes atuaram como colaboradores no próprio projeto e a 
maioria, agora como profissional, estão atuando como professores de judô em diversas 
cidades de nossa região. Segundo Lassere (1969), o Judô é uma arte de viver e um 
princípio da evolução, pois é um ensinamento que nos possibilita tomar consciência de 
nossa própria realidade, razão pela qual deve ser colocado e mantido acima de toda 
influência seja ela nacional, racial, política, financeira, sectária ou pessoal. A prática do judô 
normalmente provoca um desenvolvimento sadio das faculdades intelectuais, um espírito 
de rápidas reações, habituado a agir com decisão, dotado de um juízo equilibrado e 
essencialmente prático. Criam-se, desta forma, comportamentos de tolerância e justiça. 
(ARPIN 1971; DUNCAN, 1979; LASSERE, 1969; MONTEIRO, 1998; SHINOHARA, 2000; 
TAKESHITA, S/D; TEGNER, 1969; VIRGÍLIO, 1986; VIRGÍLIO, 2002). A partir disto, é 
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² Doutor em Educação Física, Educação Física – Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal Cândido 
Rondon. E-mail: lucinar05@gmail.com 
³ Acadêmico de Educação Física – Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal Cândido Rondon, E-mail: 
eduardoboes@hotmail.com 
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possível afirmar que o esporte vem se tornando essencial para a formação educacional, 
física e de caráter dos seus praticantes. Este esporte ainda possibilita a inclusão e 
socialização de pessoas com deficiência visual, psicose infantil, hiperatividade dentre 
outras, proporcionando a melhora do desempenho e o crescimento dentro da modalidade, 
aumentando assim, as possibilidades de buscar um mundo mais igualitário. 

 

Objetivos do Projeto 
 
Geral: 
Oferecer aulas/treinos de judô para estudantes de instituições públicas do município de 
Marechal Cândido Rondon - Paraná.  
 
Específicos: 

 Orientar de forma educativa, através do Judô, crianças, adolescentes e jovens; 

 Oportunizar o Judô como prática de educação e cidadania para crianças e adolescentes 
em situação de risco social; 

 Oportunizar a prática do Judô como elemento de inclusão social a deficientes visuais; 

 Oportunizar a prática do judô como esporte e lazer; 

 Proporcionar a vivência competitiva e a promoção oficial de faixas; 

 Detectar novos talentos esportivos no Judô; 

 Orientar e preparar acadêmicos para atuarem como instrutores de judô; 

 Oportunizar bolsas de extensão para acadêmicos destaques. 
 

Procedimentos Adotados Participantes e normatizações 
 
No ano de 2019 infelizmente o projeto teve uma suspensão temporária para ingresso de 
novas turmas devido à falta de monitores para trabalhar com os mesmos, sendo assim, 
neste ano foi mantida apenas a turma de desenvolvimento que passou a treinar na sala de 
Judô do Colégio Rui Barbosa. 

 
No ano de 2020 foram abertas 100 novas vagas neste projeto. As escolas e colégios 
públicos de nosso município, indicaram 60 novos participantes de ambos os sexos até o 
início do mês de março. Sendo assim, iniciamos a primeira semana de treino duas vezes 
por semana, porém por conta da pandemia do novo Corona vírus – COVID-19 e para evitar 
o contágio de nossos alunos, conforme recomendação institucional paralisamos as 
atividades após uma semana da parte prática do projeto e desta forma, não houve as 
indicações dos 40 alunos restantes. 

 
Colaboradores e parcerias do projeto 

 
Anualmente são oferecidas vagas para acadêmicos de Educação Física da UNIOESTE 
para atuarem como monitores deste projeto, tendo como pré-requisito alguma vivência 
nesta modalidade esportiva. Possibilitamos a aprendizagem e vivência em uma área de 
atuação profissional e a chance de auxílio através da obtenção de bolsas de extensão. A 
busca por parcerias com diversas entidades é constante, tanto no setor público quanto no 
privado para aquisição de Kimonos e faixas, auxílio para a participação em competições, 
legalização da prática e promoções de faixas no Judô. Atualmente este projeto conta com 
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parcerias da Federação Paranaense de Judô, Secretaria Municipal de Esportes de 
Marechal Cândido Rondon e Colégio Rui Barbosa. 

 

No final de 2020 participamos da Chamada Pública 07/2020 - Regulamentação do 
Programa de Extensão - Lutas, Artes Marciais, Esporte de Combate e Inclusão Social nas 
Escolas do Paraná. Este Edital foi aberto pela Fundação Araucária e nosso projeto foi 
contemplado com R$ 111.111,11, sendo que o mesmo deve ser implantado em 2021. Com 
esta verba teremos mais dois profissionais de Educação Física, faixas Pretas e mais um 
acadêmico bolsista que trabalhará conosco. Poderemos ainda comprar equipamentos 
permanentes e material para treinamento como Judoguis, faixas, cordas, cones, dentre 
outros. A meta é atender 160 alunos das escolas e colégios estaduais. Grandes serão os 
desafios, mas acreditamos que conseguiremos superá-los. 

 
Instrumentos e procedimentos 

 
São desenvolvidas aulas teórico/práticas sobre histórico, desenvolvimento e filosofia do 
Judô; fundamentos básicos e específicos do judô; palestras sobre disciplina, higiene, 
saúde, educação, cidadania dentre outros temas relevantes; regras e condutas do Judoca 
(competitivo e social). Contamos, desde 2011 com a participação de uma pessoa com 
deficiência visual total, de sexo masculino, desde então mantêm a prática da modalidade 
judô juntamente com outros alunos de sua faixa etária, participantes do Projeto Futuro do 
Judô. As aulas acontecem no Complexo Esportivo da UNIOESTE - Campus de Marechal 
Candido Rondon e também no Colégio Rui Barbosa, que disponibiliza sua estrutura para 
este projeto. São oportunizados dois a quatro treinamentos semanais realizados, de uma a 
duas horas de atividades dependendo da turma, se é iniciação, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento. Os treinamentos são conduzidos por acadêmicos do curso de Educação 
Física - Bacharelado, monitores deste projeto e também por outros profissionais vinculados 
ao projeto. São realizados módulos de avaliação do projeto e dos monitores através de 
reuniões indicadas pelo Coordenador, para verificação de eventuais falhas, sugestões e 
possíveis modificações que sejam necessárias ocorrer durante o decorrer do processo. 

 
No ano de 2020, as aulas do Projeto foram paralisadas no dia 16 de março conforme 
recomendação institucional e ainda permanecem paralisadas. Somente a turma de 
rendimento esportivo, reiniciou seus treinamentos no final de outubro no Colégio Rui 
Barbosa, com autorização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Marechal 
Cândido Rondon que avaliou e entendeu que a modalidade atendeu completamente todas 
as exigências sanitárias e de prevenção exigidas pelos Decretos Municipais e Estaduais. 

 
Este foi um novo desafio, pois os treinamentos foram realizados sem contato físico, o que 
é bastante complicado para o Judô. Adotou-se demarcações no tatami para que cada aluno 
mantivesse distância segura de seus colegas. O uso de máscara, álcool gel e higienização 
do tatame passou a ser mais constante. Felizmente, não tivemos nenhum caso de 
contaminação pelo COVID-19. 
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Os treinamentos para esta turma foram embasados na preparação física individual e técnica 
mediante o treinamento de sombras e também com cordas, faixas e outros materiais. 

 
 

Resultados 
 
Nestes mais de 22 anos de realização, é possível observar e afirmar a contribuição efetiva 
para mais de 4.000 crianças, adolescentes, jovens e adultos que passaram e participaram 
deste projeto. As aulas e treinamentos desenvolvidos possibilitaram o conhecimento 
específico teórico e prático da modalidade, além do desenvolvimento de coordenação 
motora, força, resistência, flexibilidade, dentre outras variáveis desenvolvidas através de 
atividades específicas ou gerais. Acreditamos que esta prática contribuiu para a formação 
do caráter destes participantes, possibilitando a inclusão de pessoas com deficiência ou 
dificuldades de aprendizado, e proporcionando assim, uma melhora efetiva destes 
participantes em ambientes externos ao Projeto, ambiente escolar e familiar, por exemplo. 
Até 2019 oportunizou ainda aos alunos a progressão de conhecimentos dentro da 
modalidade, através de competições regionais e estaduais, exames e trocas de faixas. 
Nossos alunos participaram de maneira igualitária com alunos que provinham de entidades 
particulares em todos os eventos que optamos em participar. 

 
No ano de 2019, 25 alunos foram promovidos de faixa, já no ano de 2020 apenas cinco 
alunos deste projeto realizaram os exames e foram promovidos. Devido a Pandemia em 
2020 os professores e monitores do projeto participaram de diversos Cursos e Palestras 
remotas ofertadas pela Federação Paranaense de Judô, Confederação Brasileira de Judô 
e Confederação Panamericana de Judô. 

 
Outro fato marcante em 2020 foi a promoção, da monitora deste Projeto, Andréa Setsuko 
Fortuna Tomita, à Faixa Preta 1º Dan, em exame teórico prático realizado pela Federação 
Paranaense de Judô. Neste mesmo exame a Professora Cristiane Rabaiolli Hobold foi 
promovida à Faixa Preta 2º Dan. 

 
 

Considerações Finais 
 
Através do conteúdo desenvolvido é possível inferir que o Projeto Futuro do Judô: iniciação 
e alto nível através do esporte social contribui em vários âmbitos para a comunidade 
regional, enfatizando o objetivo principal do projeto que é oferecer aulas de Judô sem 
custos, buscando assim uma melhoria na inclusão social e ainda, contribuir, ensinar e 
aprender com a inclusão de pessoas com deficiência. Também oportuniza aos acadêmicos 
de Educação Física, uma maior vivência na modalidade, na formação acadêmica e na 
aproximação com a comunidade em geral, pais e/ou responsáveis dos alunos, pessoas 
com maior graduação e conhecimento da modalidade específica, tornando-os mais aptos 
a ingressar no mercado de trabalho. Por fim, esperamos estar alcançando nossos objetivos 
e expectativas em relação ao desenvolvimento do projeto, contribuindo também para a 
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formação e o desenvolvimento destas crianças, adolescente, jovens e adultos, mostrando 
que o Judô além de esporte, com ênfase na melhora do desempenho, busca também, 
contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente mais humana e mais 
justa. 

 
 

Formas de contato com a ação 
 
E-mail: edilson.hobold@unioeste.br 
Telefones: (45)9961-2494 ou (45) 3284-5030 (Curso de Educação Física - Bacharelado) 
Endereço: UNIOESTE- Campus de M. C. Rondon 
Rua Pernambuco, 1777 – Centro- CEP 85896-000. 

 
 

Número da Correspondência Registrada 
 
(CR) 15431/2005 
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ÁLCOOL 70% MANIPULADO NA FARMÁCIA ESCOLA DA UNIOESTE NA PANDEMIA 

DO NOVO CORONA VÍRUS EM 2020 
 

Ionete Lúcia Milani Barzotto1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Vanessa Cauz Villaca2, Myllena Mazzo de Queiroga Gonçalves3, Landri 

Carlos Link Junior4, Simone Maria Menegatti de Oliveira⁵  
 

Área Temática: Ciências da Saúde  
Linha de Extensão: Fármacos e medicamentos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Álcool em gel; COVID-19; Manipulação. 

 
 
Resumo 
 
O projeto de extensão intitulado “Manipulação de álcool 70% para setores da UNIOESTE” 
teve um importante acréscimo na demanda com o advento da pandemia causada pelo 
novo corona vírus. Diante da escassez do produto álcool em gel no mercado, o papel do 
projeto ganhou ainda mais importância, visto que supriu setores de enfrentamento direto 
da doença causada pelo COVID-19, como o Hospital Universitário. O álcool etílico a 70% 
(p/p) e o álcool em gel a 70% à base de Carbopol® foram produzidos na farmácia escola 
da UNIOESTE, com a colaboração de docentes e alunos, conforme a técnica do 
Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Com a escassez do carbômero no 
mercado, passou-se a produzir o produto à base de hidroxietilcelulose, o qual foi 
manipulado segundo a técnica desenvolvida pela nossa equipe. Os resultados do projeto 
se mostraram benéficos para todas as partes envolvidas, sejam os alunos, as instituições 
atendidas nas diversas comunidades, assim como a própria Universidade. 
 
 
Apresentação 
 
Está bem documentada a eficácia do álcool a 70% (p/p) na assepsia de superfícies e das 
mãos (ROSADO & SILVA, 2016; RIBEIRO et al., 2015; GRAZIANO et al., 2013; BRASIL, 
2010; BRASIL, 2009; BURG et al., 2007; ANDRADE et al., 2002). Na higienização das 

 
1 Doutora em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, curso de Farmácia, Centro de 
Ciências Médicas e Farmacêuticas, campus de Cascavel. E-mail: ionetebarzotto@msn.com.  
2 Discente de Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, campus de Cascavel. E-mail: 
vanessa.villaca27@gmail.com. 
3 Discente de Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, campus de Cascavel. E-mail: 
myllena_188@hotmail.com. 
4 Discente de Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, campus de Cascavel. E-mail: 
landrilink@hotmail.com. 
⁵ Doutora em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, curso de Farmácia, Centro de 
Ciências Médicas e Farmacêuticas, campus de Cascavel. E-mail: simone_meneoli@yahoo.com.br. 
 

619



 

 

mãos, esse produto desempenha papel fundamental na prevenção da transmissão de 
infecções e na interrupção de surtos (SANTOS et al., 2002), e está entre os antissépticos 
mais seguros, não só por possuir baixíssima toxicidade, mas também pelo seu efeito 
microbicida rápido e fácil aplicação, além de ser considerado um desinfetante de médio 
nível (SCHVARTSMAN et al., 2010). O álcool Etílico 70% INPM é uma preparação oficinal 
descrita na Revisão 2, da 2º Edição do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira - 
FNFB (BRASIL, 2012). A preparação oficinal é descrita como agente antisséptico no 
referido compêndio, sendo sua formulação efetuada a partir da simples diluição do álcool 
etílico 92,5% INPM com água. O álcool etílico em gel 70% INPM difere do anterior apenas 
pela adição de polímeros na formulação que atuam como agentes espessantes. Como 
exemplo desses agentes temos os Carbômeros (Carbopol®), que são polímeros sintéticos 
de ácido poliacrílico, de natureza aniônica, e a hidroxietilcelulose (HEC) originada da 
celulose, produto extraído da madeira, ou seja, de fonte renovável, com característica não 
iônica.  
Apesar de simples, as formulações precisam ser elaboradas obedecendo aos padrões 
mínimos de boas práticas de fabricação, de acordo com critérios do FNFB, atendendo aos 
padrões de qualidade requeridos para o uso pretendido (BRASIL, 2020a). 
Com a reabertura da farmácia escola da UNIOESTE em 2012, passou-se a produzir 
álcool líquido a 70% no local, para atender à demanda interna, pois a RDC nº 67/2007 
recomenda que as bancadas de trabalho devem ser limpas com solução hidro-alcoólica a 
70% (p/p), e deixa claro que é permitido à farmácia a manipulação de saneantes 
domissanitários para consumo próprio (BRASIL, 2007). No entanto, a demanda por álcool 
a 70% na Universidade foi aumentando, já que as clínicas de odontologia e fisioterapia da 
Instituição também necessitam desse produto para sanitização de seus ambientes, 
utensílios e equipamentos. Em março de 2014, optou-se por transformar a fabricação do 
álcool em um projeto de extensão, pois, segundo a Resolução nº 7/2018, são 
consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as 
comunidades externas às instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à 
formação do estudante (BRASIL, 2018). 
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 
como pandemia, e desde então, inúmeras mortes foram registradas. Para a prevenção e 
combate desta nova doença com altos índices de contágio, diversas medidas começaram 
a ser tomadas, como o uso obrigatório de máscaras em locais públicos, distanciamento 
social e a higienização constante das mãos, sendo recomendado o uso de água e sabão 
ou de álcool a 70% para essa finalidade. Ao mesmo tempo, surgiram novas 
recomendações e resoluções acerca do uso do álcool e da higienização das mãos, como 
a RDC 350/2020 que determina procedimentos para produção e comercialização de 
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa 
(BRASIL, 2020b) e a RDC 347/2020 que estabelece os critérios e procedimentos para 
exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes em farmácias de 
manipulação (BRASIL, 2020c). Sendo assim, foi a partir de 2020 que o projeto de 
extensão intitulado “Manipulação de álcool 70% para setores da UNIOESTE” teve sua 
importância e volume de trabalho aumentados significativamente, consequentemente 
ampliando sua produção, bem como os setores para os quais o álcool é fornecido e 
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número de participantes. O projeto é realizado na Farmácia Escola da UNIOESTE no 
Campus de Cascavel e conta com a participação de professores e alunos.  
 
Procedimentos Adotados 
 
A manipulação do álcool líquido é feita de acordo com o recomendado no FNFB (BRASIL, 
2012), já a manipulação do álcool em gel é feita conforme a metodologia desenvolvida 
pela equipe (BARZOTTO et al., 2020), de acordo com a disponibilidade de matérias 
primas. As alterações foram necessárias devido à falta do agente gelificante denominado 
Carbopol®, produto utilizado inicialmente na produção, causada pela alta demanda desta 
matéria-prima.  
A técnica da Alcoometria é realizada com a utilização de um alcoômetro centesimal para 
determinar a temperatura do álcool etílico e a sua graduação em graus Gay Lussac (ºGL). 
Essas informações são cruzadas na tabela da Força Real dos Líquidos Espirituosos para 
que se possa saber a proporção se álcool e água que deve ser misturada. Este mesmo 
procedimento é feito na produção do álcool em gel também. No caso do álcool em gel, a 
quantidade de água medida é colocada em um béquer e sobre ela é dispersa a 
quantidade do agente gelificante (carboximetilcelulose) necessária para a quantidade de 
álcool em gel a ser produzido, então essa mistura é aquecida sobre agitação, até a 
temperatura de 60 a 70 ºC quando forma um gel bastante espesso, este é retirado do 
aquecimento, ainda sob agitação, até que resfrie a uma temperatura abaixo de 40 ºC. 
Quando ocorre a utilização do Carbopol®, o processo é um pouco mais simples, já que 
não precisa do aquecimento, mas é disperso sob a água e necessita de repouso para que 
seja corretamente hidratado. Passado esse tempo, ele deve ser agitado no agitador 
mecânico. Após homogeneizados, os procedimentos a partir deste ponto são os mesmos 
para qualquer um dos componentes usados. Com o gel formado, sob agitação, o álcool é 
adicionado à mistura em pequenas quantidades e de forma constante, sempre cuidando 
para evitar a formação de grumos, garantindo uma mistura homogênea. Neste processo 
também é adicionado o Metilparabeno (Nipagim®), um conservante que deve ser diluído 
em álcool antes de ser adicionado, e o ácido cítrico, utilizado para regular o pH, caso 
necessário.  
Depois de pronto, o álcool é devidamente testado, o seu pH é medido em um pHmetro e o 
seu índice de refração é verificado através de um refratômetro. Após aprovação, o álcool 
é envasado em embalagens que variam de 140, 190, 240 mililitros ou até de 1, 5 e 10 
litros. São colocados rótulos nessas embalagens, com informações como número do lote, 
farmacêutico responsável, volume, validade e demais especificações. Os produtos são 
armazenados até o dia da entrega e todos os dados quantitativos são registrados em 
planilhas do Excel®. 
Atuam no projeto alunos do curso de Farmácia da UNIOESTE que já cursaram a 
disciplina de Farmacotécnica Alopática e Homeopática, bem como os professores do 
curso. O projeto é inteiramente realizado na Farmácia Escola do campus de Cascavel, e o 
setor interessado na produção faz encomendas através do e-mail 
farmaciaescola@unioeste.br, onde são combinadas datas de entrega e quantidades do 
produto. 
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Resultados 
 
A atividade antimicrobiana está relacionada com a concentração do álcool, que deve se 
manter entre 76,8% e 81,2% v/v de álcool etílico a 15ºC, de acordo com o FNFB, já que a 
presença de água auxilia na desnaturação de proteínas dos vírus. O SARS-CoV-2, é vírus 
envelopado, e esse envelope se torna uma de suas vulnerabilidades, sendo facilmente 
destruído com a utilização de álcool a 70%, tanto líquido quanto em gel, por isso a 
importância deste produto e, consequentemente, do seu preparo realizado através do 
projeto. Com o aumento da necessidade do uso do álcool a 70%, alguns locais até 
mesmo de fora da UNIOESTE começaram a fazer pedidos (Tabela 1). Desde o dia 17/03 
até o dia 18/12 foram produzidos 2296 litros de álcool em gel, sendo 49% da produção 
destinada ao Hospital Universitário (HUOP), 13% para outros campus da UNIOESTE, 
11% para setores administrativos do campus de Cascavel, 10% para a Polícia Federal, 
9% para a clínica de odontologia, 5% para a Receita Federal e hospitais públicos da 
região, 3% para a clínica de fisioterapia e cerca de 0,2% distribuídos entre a Farmácia 
Escola e a Penitenciária Estadual de Cascavel. De etanol líquido somaram-se 742 litros, 
sendo 36% destinados a setores administrativos do Campus de Cascavel, 27% à clínica 
de odontologia, 23% ao HUOP, 9% para outros Campus da UNIOESTE e 5% para a 
Farmácia Escola. Alguns desses locais, como a Polícia Militar, realizam pedidos 
periódicos, quinzenalmente ou semanalmente, por exemplo, mas todos do projeto estão 
sempre dispostos a trabalhar em prol daqueles que requisitam nossa ajuda.  
Quanto ao agente gelificante, foi feita a sua substituição do Carbopol® pela HEC, que se 
mostrou vantajosa por ser altamente estável em faixas extremas de pH, ser de natureza 
não iônica, compatível com a pele humana e ser de fonte renovável, ou seja, derivado de 
celulose.  
 
Tabela 1 – Quantidade de álcool em gel e líquido à 70% e os locais de demanda. 
LOCAL ÁLCOOL EM GEL 70% (L) ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (L) 

HUOP 1071 129 
Clínica de Odontologia 172 239 
Farmácia Escola 4 28 
Clínica de Fisioterapia 56 1 
Outros Setores da Unioeste 295 267 
Demais Campus da Unioeste 320 - 
Demais Locais 133 78 
Penitenciária de Cascavel 2 - 
Polícia Militar 243 - 
TOTAL 2296 742 
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Figuras 1 e 2 – Alunos do projeto no preparo do álcool e a homogeneização em agitador mecânico, 
respectivamente 
 
 
Considerações Finais 
 
Apesar de seu início ter ocorrido em 2014, o projeto sofreu adequações, a partir de março 
de 2020, no início da pandemia no Brasil, tendo se expandido de diversas formas, em 
quantidade de produtos manipulados, de pessoas trabalhando, número de laboratórios 
utilizados, entre outras. Este projeto demonstra a capacidade da UNIOESTE como 
universidade pública em se adaptar a um período tão atípico como esse pelo qual 
estamos passando, modificando seus métodos e movendo professores e discentes a 
trabalhar em conjunto pela comunidade como um todo, e também ajuda a demonstrar 
qual a importância da extensão universitária e das instituições públicas.   
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para solicitação dos serviços oferecidos neste projeto, entrar em contato através do email: 
farmaciaescola@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42808/2014 
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Palavras-chave: orientação; medicamentos; palestras. 

 
Resumo 
 
O Projeto intitulado “Uso Racional de Medicamentos: Orientação na medida certa” existe 
desde 2015, e vem atuando em diversos setores da sociedade, trazendo mais 
conhecimento sobre a utilização racional dos diversos tipos de medicamentos disponíveis 
no mercado, na forma de palestras. As palestras são disponibilizadas conforme a 
solicitação dos interessados. Com o advento da pandemia por COVID-19, em 2020, foi 
necessário tornar as palestras no formato on line, transmitidas através do YouTube®. 
 
Apresentação 
 

O uso abusivo e sem necessidade do medicamento vem crescendo a cada ano e 
salienta os problemas das medidas de regulamentação sanitária, comercialização, 
publicidade, hábitos de prescrição e formação cultural da população, entre outras1. 

O Uso Racional de Medicamentos (URM) é tão importante ao ponto de ser 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para as políticas de 
medicamentos2. Para que haja URM é necessário que se desenvolvam estratégias, como 
farmacovigilância, informações aos pacientes quanto ao risco da automedicação, seu uso 
errôneo, quanto à interrupção ou troca de medicamentos prescritos, entre outras1.  

Orientações ao usuário de medicamentos fazem parte da atenção farmacêutica, 
que visa o cuidado contínuo do paciente, o tratamento, prevenção e documentações 
voltados para a melhoria da sua qualidade de vida3. Lembrando que o medicamento é o 
produto farmacêutico, usado não somente com finalidade curativa, mas também profilática 
(como os protetores solares), paliativa ou para fins de diagnóstico4. 

O papel das orientações acerca do Uso Racional de Medicamentos é o de reduzir, 
principalmente, riscos de efeitos colaterais e interações medicamentosas5, e as 
intervenções farmacêuticas são de extrema importância para alcançar resultados 
benéficos no tratamento medicamentoso6. 

 
1 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: simone_meneoli@yahoo.com.br 
2 Graduanda, Farmácia, UNIOESTE, Cascavel. E-mail: ana.piccolib@gmail.com 
3 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: ionetebarzotto@msn.com 
4 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: suvirtuoso@yahoo.com.br 
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Procedimentos Adotados 
 

Antes da pandemia do corona vírus as palestras eram ministradas, para públicos 
que solicitavam esta atividade na Farmácia Escola ou junto ao Colegiado do Curso de 
Farmácia da UNIOESTE. Com o advento da pandemia, foi firmada uma parceria com o 
CRF-PR Júnior, que é um programa que promove a inter-relação entre o Conselho 
Regional de Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de graduação de Farmácia no 
Estado do Paraná, desenvolvendo atividades e funções da profissão farmacêutica, em 
prol do desenvolvimento da sociedade (CRF/PR Júnior). As palestras foram adaptadas 
para o modo On line e transmitidas através da plataforma do YouTube® e Instagram®. 
Foi feita a divulgação das atividades em redes sociais, pelo CRF-PR Júnior, pela 
ministrante e professores. As palestras foram agendadas e organizadas ao longo do ano 
pelo Coordenador do projeto de extensão.  

As palestras On line foram apresentadas com o auxílio de slides, e organizadas de 
forma a utilizar linguagem acessível e direcionada à população interessada. Os 
professores orientaram tanto na elaboração e escolha dos recursos de apoio a serem 
utilizados (formato dos slides), como em aspectos relacionados à apresentação oral 
(manuseio de recursos audiovisuais e linguagem utilizada). A palestra foi proferida pela 
discente colaboradora e supervisionada pelo docente orientador. Ao final de cada 
exposição foi aberto ao debate para auxiliar na compreensão do tema e na mudança de 
entendimentos errôneos, quanto ao uso de medicamentos. 
 
Resultados 
 

Foram apresentados dois temas no decorrer do segundo semestre. O primeiro 
tema teve como título: “Uso Racional de Medicamentos na COVID-19: O que temos de 
evidências científicas?” que foi ministrada no dia 18 de novembro de 2020, sob a 
supervisão da docente Suzane Virtuoso (figura 1). Foram abordados os sinais e sintomas 
e formas de transmissão do COVID-19, a comprovação científica, ou a falta dela, quanto 
aos medicamentos utilizados no combate ao corona vírus, e por fim, o papel do 
farmacêutico na pandemia. 
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Figura 1 – Folder da primeira palestra tendo como título “Uso Racional de Medicamentos 
na COVID-19: O que temos de evidências científicas?” 
 
 
O segundo tema teve como título: “Proteção Solar: O sol e a saúde do ser humano”, 
ministrada no dia 15 de dezembro de 2020 (figura 2). Nessa palestra foram abordados 
temas a respeito das diferentes radiações emitidas pelo sol e seu efeitos benéficos e 
maléficos, diferenças do câncer de pele dos tipos melanoma e não melanoma, e como 
proceder para preveni-los. Também foram citados os diferentes filtros solares existentes e 
a linguagem inserida neles. 
 

 
Figura 2 – Folder da segunda palestra tendo como título “Proteção Solar: O sol e a saúde 
do ser humano.” 
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Considerações Finais 
 

Os integrantes do projeto se preocuparam em gerar frutos benéficos para a 
sociedade, com as palestras voltadas para a resolução de algum conflito no uso de 
medicamentos, ou seja, visando o uso racional de medicamentos. O projeto pretende 
reduzir dúvidas e otimizar o uso de medicamentos no público alvo, para que sua utilização 
seja segura e efetiva. Esperamos que surjam impactos positivos na população e que 
sejam multiplicadores destes conhecimentos, em seus lares, no ambiente de trabalho e 
no convívio social. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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A CONTINUIDADE DA PARCERIA INSTITUCIONAL NA CONJECTURA DA 
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Participantes: Adriana Stefanello Somavilla2, Denise Sayuri Oda Nampo3, Joicele Chaves4 
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Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Parceria; Extensão; Ensino de matemática. 

 
Resumo 
 
O objetivo do presente texto tem como objeto a discussão da continuidade da parceria do 
curso de licenciatura em matemática da UNIOESTE e o IFPR na conjectura da pandemia. 
Para tanto, apresenta as ações iniciais de um projeto de extensão iniciado em 2020. 
Torna claro que há uma indissociabilidade entre possibilidade-realidade da continuidade 
que levou os membros do projeto a considerar que as interações síncronas e assíncronas 
via plataformas exige maiores desafios para o planejamento da organização do ensino de 
matemática. 
 
Apresentação 
 

As ações iniciais do projeto de extensão que serão apresentados neste resumo 
estão vinculadas ao Programa de extensão “Integrando os alunos do curso de licenciatura 
em matemática e a comunidade” cuja trajetória teve início em 2002. Busca desenvolver 
diferentes ações de extensão que aproxima o curso de licenciatura em matemática ao 
ensino na educação básica estabelecendo parcerias na qual os professores da 
universidade têm oportunidade de articular o ensino, pesquisa e extensão. 

Neste sentido, em 2012 a coordenadora do Programa primeira autora deste 
resumo e a professora Adriana do Instituto Federal do Paraná (IFPR)-Campus de Foz do 
Iguaçu, coautora do resumo, iniciaram o diálogo sendo este o cerne da parceria entre o 
curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE)-Campus Foz do Iguaçu e o IFPR. Assim, deste encontro teve início o projeto 
de extensão objetivando uma inter-relação entre a contribuição com a formação inicial dos 
professores de matemática e o processo de ensino-aprendizagem dos alunos do curso de 

 
1 Doutora, Licenciatura em matemática, UNIOESTE- Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Foz do 
Iguaçu. Susimeire.Andrade@unioeste.br 
2 Mestre, Curso técnico integrado, Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu. 
adriana.soma@ifpr.edu.br 
3 Acadêmica, Licenciatura em matemática, UNIOESTE- Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Foz do 
Iguaçu. denise.nampo@gmail.com 
4 Acadêmica bolsista PIBIS 2020, Licenciatura em matemática, UNIOESTE- Centro de Engenharias e 
Ciências Exatas, Foz do Iguaçu. Jocielle_chaves@hotmail.com 
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Técnico Integrados IFPR o qual teve início em 2013, conforme a Figura 1, e perdura até 
os dias atuais. 

 
Figura 1–Alunos do curso integrado de edificações resolvendo as situações problemas participantes do 

projeto de extensão da parceria UNIOESTE e IFPR 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Na trajetória do desenvolvimento do projeto de extensão que oportunizou esta 
parceria institucional foram convidados acadêmicos do curso de licenciatura que foram os 
responsáveis pelo desenvolvimento das oficinas de matemática elaboradas sob 
orientação da coordenadora do projeto e da professora IFPR, sendo responsabilidade 
desta última a seleção os alunos do IFPR participantes, bem como disponibilizar o espaço 
físico para o desenvolvimento das oficinas. No ano de 2020, a continuidade do projeto de 
extensão que oportunizou a parceria institucional entre a UNIOESTE e o IFPR não ficou 
imune aos desafios impostos pela pandemia do vírus COVID19, mas isto não impediu a 
sua continuidade. 

Neste resumo, busca-se discutir a continuidade da parceria do referido curso ora 
em parceira Unioeste/UFPR. As oficinas de matemática que estão sendo desenvolvidas 
visam contribuir com a formação inicial de uma acadêmica voluntária do 3º ano do curso 
de licenciatura em matemática e uma bolsista do 4º ano, sendo indissociável da 
contribuição do processo de ensino-aprendizagem dos alunos do primeiro ano do curso 
de meio ambiente do IFPR - Campus de Foz do Iguaçu IFPR. Seguem as discussões. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Para o desenvolvimento do projeto de extensão ora apresentado que objetiva a 
inter-relação entre a contribuição com a formação inicial dos professores de matemática e 
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos do curso de Técnico Integrados IFPR –
utiliza-se uma metodologia dialógica, pois concebe a extensão segundo Freire (1979, p. 
35) que considera como uma “co-participação dos sujeitos no ato de conhecer”, portanto, 
“extensão como comunicação”. 
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Considerando, que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não 
é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 
significação dos significados” (FREIRE, 1979, p. 69) assim, inicialmente a professora 
coordenadora do projeto conversa com a professora do IFPR para discutir o 
desenvolvimento do projeto de extensão considerando que a pandemia não tem 
expectativa imediata de controle, decidem iniciar somente em outubro de 2020. 

No primeiro encontro do projeto cujos membros são: a coordenadora Professora 
Susimeire (UNIOESTE-Campus Foz do Iguaçu), colaboradora Professora Adriana (IFPR- 
Campus Foz do Iguaçu) e Deise e Jociele ,as acadêmicas do curso licenciatura de 
matemática, a professora do IFPR indicou que as oficinas de matemática planejadas 
seriam desenvolvidas com os seus alunos do primeiro ano do cursoTécnico Integrado em 
Meio Ambiente e o conteúdo do ano seriam os seguintes: Relações métricas no triângulo 
retângulo, Relações trigonométricas no triângulo retângulo e triângulos quaisquer, Arcos e 
ângulos, Arcos e circunferência, Comprimento da circunferência, Arco orientado e 
Circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico: estudo do seno, cosseno, tangente 
Trigonometria e tópicos de Geometria Plana, Poliedros e prismas cilindros, pirâmides, 
cones e esferas. 

Nesse encontro as coordenadoras comunicaram às alunas participantes do projeto 
que devido à pandemia não seria mais possível o desenvolvimento das oficinas de 
matemátina no IFPR no período vespertino, que era destinado aos alunos do referido 
Instituto às atividades extracurriculares. Para essas atividades se materializarem as 
interações ocorreriam de maneira síncrona e assíncrona via plataforma moodle e meet. 

Para adequar-se às novas práticas de ensino, a professora do IFPR, colaboradora 
do projeto, adicionou as acadêmicas de matemática e a coordenadora do projeto na sala 
virtual da disciplina de matemática do primeiro ano do curso integrado de meio ambiente 
do IFPR que está hospedada no ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientada 
a Objetos (MOODLE), como verificado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Interface da disciplina de matemática IFPR do 1º ano do curso integrado do meio ambiente na 

plataforma moodle 
Fonte: Elaboração dos autores  
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Desse modo, as interações assíncronas entre os membros do projeto com o seu 
público alvo, são os alunos do primeiro ano do curso técnico integrado, passou a ser via 
plataforma Moodle. Segundo Silva e Rosa e (2012, p. 02), a referida plataforma pode ser 
usada tanto para aulas totalmente online quanto como complemento da aprendizagem em 
sala de aula sendo “constituída por vários módulos para a construção de um ambiente 
virtual”, entre eles “ administração do site, administração do curso, administração dos 
usuários, módulo chat, módulo avaliação de curso, módulo diário, módulo glossário, 
módulo tarefas, etc. 

Considerando que as oficinas de matemática são organizadas visando uma 
interação assíncrona via plataforma moodle os membros realizaram um curso5 para 
aprender a utilizar este ambiente de interação. Indo além, para elaboração das oficinas 
partiu-se dos estudos desenvolvidos por educadores matemáticos com destaque, Ponte, 
Brocardo e Oliveira,(2006) e Brito e Morey (2004), Moura, Moura; Lima, e Moises (2016) e 
Valente (2018). 

Com base nos estudos acima citados, realizou-se um levantamento dos recursos 
digitais visando melhor interação síncrona/assíncrona, entre eles: aplicativo Mentimeter6 
que contribuiu favoravelmente para no desenvolvimento das oficinas de matemática 
proporcionando uma interação entre os participantes uma vez que as atividades são 
respondidas simultaneamente no encontro. Por outro lado, incluiu-se o software 
geogebra, com o qual é possível os membros criar as tarefas de matemática que  
compõem as oficinas. Tendo em vista que na UNIOESTE a plataforma Teams é a 
institucionalizada para o desenvolvimento das atividades de ensino-pesquisa-extensão, a 
coordenadora do projeto de extensão também criou uma equipe de trabalho neste 
ambiente virtual como verificado na Figura 3. 

  
Figura 3: Interface da Equipe na plataforma teams do Programa de extensão que é vinculado o projeto de 

extensão criada. 
Fonte: Elaboração dos autores 

 
5 Site do IFPR disponibiliza https://ava.ifpr.edu.br/course/view.php?id=1428  o curso da plataforma moodle.  
6 Site do aplicativo  https://www.mentimeter.com/  
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A Figura 4 esquematiza as interações assíncronas dos encontros dos membros do 
projeto de extensão em uma destas interações. 

 

 
Figura 4: Interação Síncrona dos membros do projeto de extensão da parceria institucional UNIOESTE e 

IFPR. 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Dessa forma, o encontro entre os membros do projeto, devido às restrições 
interativas decorrentes da pandemia não foi presencial, mas sim uma interação via 
plataforma, inicialmente pela meet e as interações assíncronas via um grupo de whasapp. 

 
Considerações Finais 
 

Este estudo buscou discutir a continuidade da parceria do curso de licenciatura em 
matemática da UNIOESTE e o IFPR na conjectura da pandemia. Assim, apresentou as 
ações iniciais de um projeto de extensão iniciado em 2020, vinculado ao Programa de 
extensão cuja trajetória inicia em 2002, adaptado ao novo método de ensino para o 
enfrentamento das adversidades ocasionadas pela Pandemia do Covid19. 

Conclui-se que através das ações iniciais há a possibilidade de continuidade da 
parceria nesses tempos de pandemia, mas para isto foi necessária uma reorganização 
nos encontros dos envolvidos com as reuniões da equipe acontecendo , inicialmente, via 
plataforma meet e depois sendo criada uma equipe na plataforma teams da Unioeste. 
Ademais, aos membros do projeto, autores deste relato, ao organizar as atividades que 
estão sendo implementadas no IFPR com os alunos do primeiro ano do ensino médio do 
curso de meio ambiente, exigiu-se maior estudo para as interações assíncronas via 
plataforma moodle seguido das interações síncrona via plataforma meet. 

Ao contrário das ações dos projetos anteriores, na qual todos os encontros dos 
membros eram presenciais onde havia o planejamento e a organização do ensino de 
matemática, havia a preocupação dos organizados quanto à mobilização dos alunos nas 
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aulas, porém, agora, na conjectura da pandemia, os membros do projeto estão tendo que 
ampliar a preocupação, compreendendo a peculiaridade das interações síncrona e 
assíncrona nas plataformas. Diante desse contexto, foi necessário aprender a utilizar as 
próprias plataformas moodle e meet utilizadas no IFPR para a interação 
assíncronas/síncrona e teams que é da UNIOESTE. 

De tudo o que foi dito, conclui-se que há uma indissociabilidade entre possibilidade-
realidade de continuidade da parceria institucional nos tempos de pandemia que exige a 
compreensão dos membros do projeto que para a implementação e continuação dessa 
experiência há de se considerar as interações síncronas e assíncronas via plataformas e 
que acarreta novos e maiores desafios para a organização do ensino de matemática. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
susimeire.andrade@unioeste.br,  
https://www.unioeste.br/portal/integrando/1221-proex/projetos-extensao/integrando/56067-
obras-de-extensao 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
Programa integrando os alunos do curso de licenciatura em matemática e a comunidade 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DE 
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Linha de Extensão: Formação de Professores 
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Palavras-chave: Inclusão Escolar; Formação de Professores; Transtornos Específicos de 

Aprendizagem. 
 
Resumo 
 
Em 2018, 90% dos 400 alunos avaliados pelo NRE Cascavel apresentavam transtornos 
de aprendizagem. A ação de extensão objetivou auxiliar a suprir deficiências formativas 
de professores em prol do atendimento às NEEs desses alunos. O curso foi realizado 
presencialmente no 1º semestre de 2019, em quatro módulos. Participaram do curso 106 
pessoas entre professores e membros do GPSIE. Os resultados indicaram que o curso 
pode ter sido eficiente em instalar um repertório verbal mais sofisticado e conhecimento 
que embase práticas mais eficazes para alguns participantes. 
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francielligozzi.psicologa@gmail.com 
4  Mestre em Educação, UNIOESTE, CECA, Campus Cascavel. E-mail: joselainegabi@hotmail.com  
5 Especialista em Educação Especial Inclusiva com ênfase na Deficiência Intelectual (Faculdade São Braz). 

E-mail: kskotki@hotmail.com  
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Apresentação 
 

O trabalho descreve a ação de extensão “A Educação Inclusiva e os Transtornos 
Específicos de Aprendizagem com ênfase em Dislexia”, ofertado à professores da Rede 
Pública Estadual (Cascavel e municípios sob jurisdição do NRE sediado em Cascavel-PR) 
com o objetivo de suprir deficiências formativas dos professores no trato com o transtorno 
avaliado em maior número pelo NRE local (90% dos 400 alunos avaliados em 2018). O 
estado do Paraná inclui os transtornos específicos de aprendizagem (TAs), da categoria 
mais ampla “Transtornos Funcionais” (CEE PARANÁ, 2016), no atendimento educacional 
especializado. Isso propiciou ao GPSIE a oferta da formação, aberta a professores de 
AEE, PAEE e demais interessados. 

A literatura da área apresenta dados robustos sobre TAs (dislexia, discalculia, 
disgrafia/disortografia), no entanto, apesar da produção acadêmica e orientações 
disponíveis, prevalece o desconhecimento sobre o tema no meio educacional. A 
existência da dislexia (e outros transtornos), é frequentemente negada e sua definição e 
características envolta em equívocos, como o de que seria causada por rebaixamento 
intelectual. Equívocos conceituais e falta de preparo profissional colaboram para a 
exclusão e imobilização de alunos com transtornos no sistema educacional. 

Entendendo que todos os alunos, independente do diagnóstico recebido, merecem 
atendimento educacional voltado para suas necessidades educacionais específicas 
(NEEs) destacamos a importância da difusão de conhecimentos sobre o ensino de alunos 
cuja presença é tão marcante dentre o público avaliado pelo NRE local (RAFAGNIN; 
RODRIGUES; KOSLOSKI, 2020; KOSLOSKI; RODRIGUES, 2020). Projetos formativos 
voltados ao atendimento das NEEs dos alunos são fundamentais para a eficácia do 
atendimento educacional realizado. 
 
Procedimentos Adotados 

Participantes: A ação foi direcionada a Professores da Rede Pública Estadual (Cascavel 
e municípios sob jurisdição do NRE sediado em Cascavel- PR), que atuam em Educação 
Especial (Salas de Recursos Multifuncionais), com o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), Professores de Apoio Educacional Especializado (PAEE) e demais 
interessados na temática (professores de sala de aula regular). Tivemos 119 inscritos, 92 
participantes professores (77% dos inscritos) e seis integrantes do GPSIE. Vinte e um 
(18%) professores inscritos não chegaram a frequentar nenhum dos encontros, 
totalizando 98 cursistas. Os participantes (98) tinham formações em diversas 
licenciaturas, com maior concentração em Pedagogia (45%) e duas graduações (14%). 
Dos 98 cursistas, 81 (83%) informaram sua idade nos formulários de pré e pós-teste, 
havendo predominância de participantes na faixa etária de 40 a 49 anos (41 ou 51% dos 
81 respondentes), seguido da faixa etária de 50-59 (21 ou 26% dos respondentes). O 
tempo de experiência na área obteve média geral de 16 anos (variando de 0 a 25 anos). 
Mais da metade dos 98 participantes era de municípios vizinhos a Cascavel, sob 
jurisdição do NRE (54 ou 55%) e 44 (45% de 98) da cidade sede. 
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Materiais e Instrumentos: E-mail para envio e compartilhamento de materiais. Lista de 
presença física assinada nos quatro encontros. Apresentação de slides Power Point. Mini-
auditório da UNIOESTE (1º encontro) e auditório do NRE (demais encontros). 
Questionário contendo dados de identificação dos participantes e teste de conhecimentos 
gerais sobre o tema tratado (1° encontro) e questionário de conhecimentos da mesma 
natureza e nível de dificuldade (4º encontro). Dinâmica de grupo para o encerramento.  

Procedimentos: A divulgação e inscrições prévias gratuitas foram de responsabilidade do 
Centro Regional de Apoio Pedagógico Especializado (CRAPE), pertencente ao 
NRE/Cascavel. O curso foi realizado em quatro módulos de quatro horas/aula presenciais, 
acrescidos de seis horas mensais não presenciais, para leitura de materiais de apoio, 
totalizando 40 horas. Os conteúdos de cada encontro foram: 1. Apresentação do curso, 
aplicação de questionário para coleta de dados de identificação e pré-teste de 
conhecimentos gerais (09/04/2019); 2. Características gerais da dislexia (identificação, 
diagnóstico e acompanhamento) em 14/05/2019; 3. Mitos, características do disléxico em 
idade escolar e orientações gerais a professores (11/06/2019); 4. Intervenção pedagógica 
nos TAs – orientações práticas; Aplicação do pós-teste de conhecimentos gerais e 
Dinâmica de encerramento (09/07/2019). O curso foi ministrado pela coordenadora da 
ação, a Profª Dra. Maria Ester Rodrigues, com exceção do 4º encontro, ministrado 
parcialmente pela convidada doutoranda Francieli Grolli Noro. A escolha dos temas foi 
realizada em parceria entre a coordenação do projeto e a coordenadora do CRAPE. 
Houve algumas alterações em conteúdos em função do curto espaço de tempo dos 
encontros e do curso, da necessidade e características dos participantes. Os textos eram 
enviados para os participantes via e-mail com um mês de antecedência, com instrução 
para leitura prévia dos textos, necessária para completar o número de horas total do 
projeto (40 horas ao total e 16 horas de curso). Foram acrescidas horas de atividades não 
presenciais. 

A metodologia consistiu principalmente na exposição dialogada, exposição de 
dúvidas dos participantes e de experiências pessoais, promovendo discussões sobre os 
conteúdos apresentados. Não houve alteração de datas previstas para a realização dos 
encontros. 
 

Resultados 

Os encontros se iniciaram com 87 participantes (89% dos 98 cursistas 
frequentadores) e terminaram com 87% do número de presentes no encontro inicial (76), 
ou 78% do número total. Houve um aumento no número de participantes do 1º para o 2º 
encontro (87 para 92), com diminuição do 2º para o 3º encontro (92 para 76), com 
manutenção do número de participantes do 3º para o 4º (76).  
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Gráfico 1 - Número de participantes por encontro  

 
Fonte: Organizado pelos autores 

 
Dos 52 participantes (53% do número total de cursistas) que preencheram tanto 

pré quanto pós-teste, 34 (65% de 52) obtiveram aumento no número de acertos no pós-
teste, variando de 0,1 a 4,6 pontos a mais. Dezoito cursistas (35% de 52) obtiveram 
diminuição no número de acertos em relação ao pré-teste; ou seja, de - 0,2 a - 2,5. A 
amplitude dos acertos a mais no pós-teste foi, portanto, maior (de + 0,1 a +4,6) do que a 
de erros (de -0,2 a -2,5). O resultado indica um leve aumento no desempenho para um 
teste de conhecimentos gerais, porém os resultados são inconclusivos, uma vez que 
quase metade dos participantes (46 ou 47%) não preencheram ambos os testes (pré e/ou 
pós-teste), por falta a um dos encontros em que o teste foi aplicado ou por opção. 

A nota média geral do pós-teste foi 6,7, um aumento de nota de 0,8 ponto em 
relação ao pré-teste (5,9). Os participantes que tiveram as maiores notas no pré-teste não 
fizeram o pós-teste, situados no grupo de frequência de 50%. Os participantes que 
obtiveram as maiores médias no pós-teste, situaram-se no grupo que obteve 100% de 
frequência. Os participantes com as menores notas no pré-teste mantiveram as menores 
notas no pós-teste, além de estarem situados na faixa de menor frequência (25%). Existe 
indicação de correlação positiva entre maior frequência e maiores notas no pós-teste, 
bem como de menor frequência e menor nota no pós-teste. 

Após o término da ação foi enviado um questionário de avaliação do curso e 
percepção de aprendizado aos participantes obtendo apenas 14 respostas (14% dos 
cursistas), dentre as quais a maior parte avaliou o curso positivamente. Quanto à 
avaliação do curso,12 (86%) afirmaram ter participado dos quatro encontros, porém 
apenas 57% (8) afirmaram ter efetuado o número de horas de leitura indicado. Numa 
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escala de quatro pontos, 79% dos cursistas assinalaram opção de satisfação total com as 
informações que subsidiaram a escolha do curso (disponibilizadas pelo CRAPE-NRE). 
Com a infraestrutura dos auditórios 43% dos cursistas (6) assinalaram satisfação total e 
43% satisfação parcial. Com a infraestrutura geral dos locais, 64% (9) declararam 
satisfação total e 21% (3) satisfação parcial. Com relação aos horários de início e término 
das atividades 79% de respostas foi de total satisfação. Com total satisfação tivemos 86% 
dos respondentes nas seguintes questões: relevância do conteúdo apresentado pela 
coordenadora da ação e palestrante convidada; adequação e relevância do conteúdo e 
referências disponibilizadas por ambas; assistência/disponibilidade dos palestrantes 
diante de dúvidas e necessidades e pelo domínio do conteúdo ministrado; recursos 
utilizados pelo ensino pelas palestrantes; o desempenho geral da equipe e satisfação com 
o curso de modo geral. Com 79% de respostas de satisfação total foi avaliado o 
desempenho geral da Prof.ª coordenadora. 

Quanto à percepção do aprendizado, há discrepâncias com relação ao pré e pós-
teste, porém o resultado não é conclusivo pelo pequeno número de autoavaliações. 
Parcialmente baixo (43% respostas) é o nível de conhecimento sobre TAs de leitura 
avaliado como anterior ao curso e 79% parcialmente alto, o nível após o curso. Avaliam 
como muito alta a contribuição do curso com a prática profissional 86%. Todos os 
respondentes (100%) consideram muito necessária a continuidade/aprofundamento deste 
projeto. Os temas mais assinalados numa lista de cinco, a serem abordados num futuro 
projeto foram: 1. Adaptações curriculares e educação inclusiva (71%) e 2. Alfabetização: 
Métodos fônicos (50%). Dois temas não incluídos na lista de opções foram mencionados, 
um com relação ao trabalho da equipe multidisciplinar para a aprendizagem dos alunos 
inclusos e outro sobre leis que amparam a educação inclusiva a alunos com NEEs. 

Os cinco comentários gerais efetuados em questão aberta foram todos elogiosos, 
conforme trechos a seguir: “Foi um dos melhores cursos que participei. Agradeço pela 
oportunidade e pela forma como o curso foi organizado. Parabéns à dinâmica de 
encerramento (palavras do contexto do curso) e também pela atenção com o nosso 
lanche. Os conteúdos trabalhados foram de extrema relevância. Obrigada!”; “O curso foi 
muito proveitoso, com informações teóricas e práticas relevantes para melhorar o trabalho 
com os alunos que apresentam dificuldades de leitura e escrita ou transtornos de 
aprendizagem - dislexia”; “Parabéns à toda equipe pelo trabalho! Curso muito bom! 
Precisamos de mais cursos assim, acho muito importante esta integração entre a 
Universidade e os professores da Educação Básica, cursos como esse nos permitem ter 
acesso a conteúdos acadêmicos relevantes e atualizados, que contribuem para a 
melhoria de nosso trabalho como docentes”. Como reclamação, tivemos: “[...] pena que 
muitos desistiram no percurso e ocuparam a vaga de profissionais que realmente queriam 
participar e não puderam”.  
 
Considerações Finais  
 

A ação de extensão realizada pelo GPSIE em parceria com o CRAPE/NRE – 
Cascavel, teve seu objetivo parcialmente realizado. Os resultados indicam que o curso 
pode ter sido eficiente em instalar um repertório verbal mais sofisticado para alguns 
professores (65%). De modo geral, a avaliação do curso pelos participantes foi de 
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excelência, bem como a percepção de aprendizado, tendo 100% dos respondentes do 
questionário assinalado a necessidade de continuidade de projetos dessa natureza. 

Sugere-se aprimoramento do questionário de coleta de dados de identificação, 
uma vez que sua construção e aplicação impossibilitaram obter dados mais precisos 
acerca de vários itens, como o tipo de formação (graduação ou pós), tempo de atuação 
(sem especificação se na educação ou em educação especial) entre outros. Maior 
duração da iniciativa com aumento no número de horas presenciais do curso (apenas 
16hs), também são sugeridas. 

O número de participantes, a frequência aos encontros e o número de municípios 
participantes (15) são considerados satisfatórios, evidenciando tanto a necessidade 
quanto o interesse dos participantes na temática. 
A ação teve apenas uma edição em função de questões administrativas internas ao NRE, 
porém, a relevância social da proposição de atividades semelhantes junto a profissionais 
de educação é extrema. A formação continuada de professores aliada ao atendimento às 
NEEs de seus alunos é necessária e se comprova, por exemplo, com grande parte os 
cursistas registrando o tipo de transtorno de aprendizagem apresentado pelos alunos, a 
maioria mencionando outros tipos de diagnóstico que não TAs (Exs.: DI, TDAH, TEA e 
outros). 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: gpsieunioeste@gmail.com, Link de acesso a página do GPSIE: 
https://www.facebook.com/gpsieunioeste  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR N° 56887/2019. 
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Resumo 
 
O texto apresenta ações realizadas pela bolsista de extensão. Com o projeto foi possível 
desenvolver um conhecimento sobre formação continuada de professores através da 
extensão universitária. Este texto tem como foco o levantamento bibliográfico sobre a 
formação continuada de professores através da extensão universitária. 
 
Apresentação 

 
Neste texto são apresentadas as atividades extensionistas desenvolvidas pela 

bolsista. Estava prevista a inserção da bolsista nas atividades desenvolvidas pelo projeto 
de extensão de formação continuada de professores da educação infantil, no entanto com 
a suspensão de atividades presenciais na Unioeste em decorrência da pandemia 
provocada pelo Coronavírus (COVID 19) a bolsista realizou um trabalho de sistematização 
dos dados que já haviam sido produzidos pelo projeto e estudo de bibliografias. A bolsista 
teve dificuldade na realização das atividades pois em sua residência não tinha acesso à 
internet e computador grande parte do período de vigência da bolsa.  

O foco desta escrita será o levantamento bibliográfico sobre formação continuada e 
extensão universitária para maior entendimento sobre o assunto. 

Segundo Zen (2012 apud ASSUNÇÃO e DE OLIVEIRA, 2015) “o coordenador 
pedagógico é corresponsável pela sala de aula, pelo trabalho do professor e pela 
aprendizagem dos alunos”, sendo assim a valorização dessa prática em um ambiente 
escolar dá uma condução mais aproveitável ao cuidado infantil na instituição escolar. Ainda 
de acordo com Assunção e De Oliveira (2015) “para um professor se constituir coordenador, 
precisa incorporar outros saberes à sua prática. Essa incorporação depende 
de oportunidades reais de reflexão, estudo e pesquisa sobre o fazer desses profissionais” 

                                            
1 Doutora em Educação e licenciada em Pedagogia, Curso de Pedagogia, Unioeste, Campus de Francisco 
Beltrão.  E-mail: cmcortelini@yahoo.com.br.  
2 Graduanda em Pedagogia, Unioeste campus de Francisco Beltrão/PR, bolsista de extensão. E-mail: 
debora.t.vanderlinde@gmail.com. 
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e para ocorrer essa reflexão é necessário de prática, essa que recorrente se estabelece 
uma busca por melhorias na aprendizagem dos demais. 

A formação continuada de professores é o processo permanente de aperfeiçoamento 
dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida profissional, com 
o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens 
significativas.  

Podemos citar aqui o Referencial para Formação de Professores (BRASIL, 1999) que 
propõe que a formação continuada seja pensada e articulada a projetos educativos ligados 
às escolas de educação básica, e que esses possam se desenvolver tanto no espaço 
escolar como fora dele, sendo que ao optar por esse último, suas atividades devem pautar-
se no cotidiano onde se desenvolvem as práticas de ensino: “A formação continuada feita 
na própria escola acontece na reflexão compartilhada com toda a equipe, nas tomadas de 
decisão, na criação de grupos de estudo, na supervisão e orientação pedagógica, na 
assessoria de profissionais especialmente contratados etc.” (BRASIL, 1999, p.71). 

No Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, se destaca que “a formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei 
LDB nº 13.415, de 2017)”. Se pode assim dizer que a formação continuada é considerada 
pela LDB direito de todos os profissionais que trabalham em qualquer estabelecimento de 
ensino, uma vez que ela não só possibilita a progressão funcional baseada na titulação, na 
qualificação e na competência dos profissionais, mas também propicia o desenvolvimento 
dos professores articulados com estes estabelecimentos e seus projetos.  

Procedimentos Adotados 

Foi realizado um levantamento de artigos publicados nos anais do Encontro Nacional 
da Anped e da Revista de Extensão Conexão, durante os anos 2015 a 2019 para identificar 
trabalhos relacionados à temática do projeto de extensão – formação continuada de 
professores.  Estes achados foram organizados nas tabela anexados abaixo, que contém 
os artigos que tratam sobre “formação continuada” e “extensão universitária”, fazendo uma 
separação de informações, divididos por: edição, ano, título, autores, palavras-chave. 

Quadro 1: Pesquisa em artigos da Revista Anped, com os temas centrais “formação 
continuada” e “extensão universitária”, no período de 2015 a 2019. 

EDIÇÃO  PUBLICAÇÃO  TÍTULO  AUTORES  PALAVRAS-CHAVES  

37ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd.  

04 a 08 de 
outubro de 2015.  

O coordenador pedagógico e a 
formação continuada de 
professores: uma pequena-ação 
no município de Fortaleza. 

Ozélia Horácio 
Gonçalves e Rafaela de 
Oliveira.  

Formação de 
Professores; 
Coordenação 
Pedagógica; Pesquisa-
ação.  
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37ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd.  

04 a 08 de 
outubro de 2015.  

Tendências e implicações da 
formação continuada para a 
identidade profissional docente 
universitária. 

Maria da Conceição 
Carrilho de Aguiar.  

Docência Universitária; 
Formação Continuada; 
Identidade  

Profissional Docente.  

37ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd.  

04 a 08 de 
outubro de 2015.  

Política e formação continuada de 
professores para a pesquisa na e 
com a escola do campo.  

Maria Iolanda Fontana.  Formação Continuada de 
Professores. Educação 
do Campo. Pesquisa.  

Políticas Públicas. 
Práxis.  

37ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd.  

04 a 08 de 
outubro de 2015.  

Formação de professores e 
educação a distância: conexões a 
partir das reuniões anuais da 
Anped. 

Felipe Bezerra de 
Medeiros Dantas Duarte 
e Marlécio Maknamara.  

Formação de 
Professores; Educação a 
Distância; ANPED.  

37ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd.  

04 a 08 de 
outubro de 2015.  

Formação de professores nos 
institutos federais - Uma identidade 
por construir.  

Ângela Flach e Mari 
Margarete dos Santos 
Forster.  

Institutos Federais. 
Formação de professores 
para a Educação Básica.  

Formação inicial de 
professores.  

 
Quadro 2: Revista Conexão, com os temas centrais “formação continuada” e “extensão 
universitária”, no período de 2015 a 2019. 

 EDIÇÃO  PUBLICAÇÃO  TÍTULO  AUTORES  PALAVRAS-CHAVES  

v. 11 n. 1 
(2015): Janeiro-
Abril de 2015.  

27 de abril de 
2015.  

Relato de experiência: 
capacitação e formação 
continuada de professores 
de ciência e biologia. 

Patrícia Iatskiu, Rosane Regina 
de Mattos, Camila Juraszeck 
Machado, Josimar Mariano 
Borille, Júlia Caroline Flissak e 
Noara Maria Kapp Fernandes.  

Formação Continuada, 
Ensino, Biologia, 
Ciências.  

v. 11 n. 1 
(2015): Janeiro-
Abril de 2015.  

27 de abril de 
2015.  

A extensão universitária e 
formação docente em 
história no interior da 
Amazônia. 

Francivaldo Alves Nunes.  Docência, História, 
Amazônia.  

v. 11 n. 2 
(2015): Abril-
Agosto de 
2015.  

11 de agosto de 
2015.  

Extensão universitária 
como ferramenta geradora 
de ensino-aprendizagem e 
produtora de pesquisa. 

Suzely Adas Saliba Moimaz, 
Adrielle Mendes de Paula 
Gomes, Danielle Bordin, Cléa 
Adas Saliba Garbin e Nemre 
Adas Saliba.  

Educação em Saúde, 
Gestantes, Saúde Bucal.  

v. 11 n. 2 
(2015): Abril-
Agosto de 
2015.  

11 de agosto de 
2015.  

Juventude em diálogo: 
tecnologias digitais na 
extensão universitária. 

Shirlei Rezende Sales, Aline 
Gonçalves Ferreira e Francielle 
Alves Vargas.  

Juventude, Cibercultura, 
Portal EM diálogo, 
Extensão universitária.  

v. 11 n. 3 
(2015): Agosto 
a Dezembro de 
2015.  

15 de dezembro 
de 2015.  

Uma experiência na 
formação continuada de 
professores de matemática 
na modalidade a distância. 

Rudolph dos Santos Gomes 
Pereira, Klaus Schlünzen Júnior 
e Bárbara Nivalda Palharini.  

Formação em Serviço, 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, 
Modelagem Matemática.  

 
Resultados 
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A partir desses trabalhos se realizaram uma síntese sobre cada, com base no objetivo, 

problema, partícipes e principais considerações, para compreender como a formação dos 
professores na extensão universitária foi construída e apontar os limites e as perspectivas. 
Sendo essas as seguintes anotações: 

Após a análise dos trabalhos, se apresenta uma síntese de perspectivas e limites da 
formação de professores na extensão universitária. Há muitos limites para uma formação 
de professores na extensão universitária. Destarte emerge as categorias de possibilidade 
de uma formação de professores tendo o espaço da extensão universitária como processo 
educativo: a extensão é componente curricular, promove a unidade teoria e prática, fomenta 
a produção do conhecimento científico, favorece a formação política e emancipadora, a 
temporalidade das ações de extensão serem permanentes, a assumência das instâncias 
competentes e a efetivação do tripé universitário.  

 
Considerações Finais 
 

As ações da bolsista foram desenvolvidas com bastante limitação pelas condições 
impostas pela pandemia, marcada pela falta de acesso à internet e computador para 

trabalhar em casa durante da suspensão das atividades presenciais. 

Em relação ao estudo teórico realizado sobre a formação continuada pode-se concluir 
que a extensão universitária coloca-se como um importante espaço formativo no âmbito da 
formação continuada de professores, a ser realizada pela universidade em parceria com 
secretarias e regionais de educação. É possível defender que possa vir a ser um espaço 
formativo que amplie a perspectiva para uma visão da educação como espaço da 
construção da crítica e emancipação. Pode ser um contexto para ampliar a formação do 
professor através do processo da indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão 
propiciando novas possibilidades de compreensão do real construindo o entendimento da 
escola como espaço formativo dentro de um contexto e no contexto da comunidade em que 

está inserida. 

 
Forma(s) de contato com a ação 

 
E-mail: debora.t.vanderlinde@gmail.com.  
Telefone: (46) 98407-5062 
 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
53874/2018 
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Resumo 
 
Assim como as muitas áreas do saber, a literatura tem sua grande importância na 
constituição do pensamento crítico, contribuindo significativamente na formação de 
sujeitos conscientes e comprometidos com as questões de seu meio social. Entretanto, 
surgem inúmeras dificuldades no processo de ensino da literatura, tanto da parte de quem 
aprende quanto de quem ensina, ocasionando rupturas e, muitas vezes, interrupções na 
formação de leitores assíduos. Em consequência de tais dificuldades, o projeto 
“Literatório: a literatura em prática nas escolas - segunda fase” busca estudar, 
desenvolver e aplicar ações e práticas alternativas que contribuam no ensino de literatura 
e na formação de novos leitores críticos, voltadas para professores e alunos da rede 
pública e privada de ensino, envolvendo membros da comunidade interna e externa da 
universidade. 
 

 
1 Gilmei Francisco Fleck - Professor Associado da UNIOESTE/Cascavel-PR-Brasil na Graduação em Letras, 
nas áreas de Literatura e Cultura Hispânicas, na Pós-graduação em Letras (Mestrado Acadêmico e 
doutorado) nas áreas de Literatura Comparada e Tradução e no Mestrado profissional – Profletras- 
Cascavel-PR na área da Leitura do texto Literário. Pós-doutor em Literatura Comparada e Tradução pela 
UVigo-Espanha. Doutor em Letras pela UNESP/Assis. Coordenador do PELCA: Programa de Ensino de 
Literatura e Cultura. Coordenador do Projeto de pesquisa “Ressignificações do passado na América Latina: 
leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção – vias para a descolonização”. E-mail: 
chicofleck@yahoo.com.br    
2 Acadêmico do 3º ano do curso de Letras Português/Espanhol da Unioeste/Cascavel. Participante do PIBIC 
e integrante do grupo de pesquisa “Ressignificações do passado na América Latina: leitura, escrita e 
tradução de gêneros híbridos de história e ficção – vias para a descolonização”, coordenado pelo Prof. Dr. 
Gilmei Francisco Fleck. Colaborador do Projeto de Extensão “LITERATÓRIO: a literatura em prática nas 
escolas – Segunda Fase”, vinculado ao PELCA – Programa de Ensino de Literatura e Cultura/PROEX-
Unioeste/Cascavel. E-mail: fabioluisdossantos7.1@gmail.com  
3 Acadêmico do curso de Letras Português/Espanhol da Unioeste/Cascavel. Integrante do grupo de 
pesquisa “Ressignificações do passado na América Latina: leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos 
de história e ficção – vias para a descolonização”, coordenado pelo Prof. Dr. Gilmei Francisco Fleck. 
Colaborador do Projeto de Extensão “LITERATÓRIO: a literatura em prática nas escolas – Segunda Fase”, 
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felipebemol@hotmail.com    
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Apresentação 
 

Um dos maiores compromissos da educação pública gratuita e de qualidade é 

formar sujeitos transformadores e agentes do/no meio social de modo crítico e consciente. 

Para tanto, faz-se indispensável a prática da leitura, a qual amalgama diferentes níveis de 

interpretação e análise por parte do leitor. A formação de bons leitores, e 

consequentemente de sujeitos que pensam criticamente, deve ser encarado como um 

processo estrategicamente elaborado, o qual consiste em desenvolver o gosto pela 

literatura e possibilitar enxergar novos horizontes. 

Desenvolver tal processo tem se mostrado um desafio nos tempos em que as 

(des)informações em excesso confundem os sentidos das massas e sufocam as classes 

mais baixas, fazendo-as perder o interesse por novas leituras e interpretações dos fatos. 

Fleck (2017, p. 24) comenta que “[...] em sociedades estruturadas em classes, segundo a 

posição social e econômica, a cultura, o saber e o conhecimento são alguns dos 

elementos que constituem fortes barreiras à ascensão”. Nesse meio, a escola, que é a 

protagonista no ensino e formação dos sujeitos, vem se mostrando cada vez mais 

vulnerável no seu compromisso com o ensino básico e a formação do pensamento crítico. 

Apesar desses e tantos outros empecilhos no âmbito educacional, surgem 

constantemente novas ações alternativas que visam o melhoramento e aperfeiçoamento 

do ensino básico. O projeto “Literatório: a literatura em prática nas escolas - segunda 

fase” tem o objetivo de garantir o acesso a esses ambientes educacionais à população de 

Cascavel e região, ofertando cursos dentro e fora das instituições oficiais. Pretende-se, 

por meio dessa inclusão, ampliar os caminhos de formação literária e fomentar o 

desenvolvimento do pensamento crítico por meio da leitura, compreensão e interpretação 

do texto ficcional.  

A importância da prática proposta pelo projeto de extensão comunga, também, com 

as ideias da estudiosa Rojo (2004, p. 2) para quem a leitura “é trazer o texto para a vida e 

colocá-lo em relação com ela”. Contudo, é importante comentar que “a literatura, que 

durante séculos ocupara um papel relevante na vida social, tornou-se cada vez menos 

importante. Na “sociedade do espetáculo”, a escrita literária fica confinada a um espaço 

restrito na mídia, pelo fato de se prestar pouco à espetacularização” (PERRONE-
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MOISÉS, 1998, p. 177). É dever das entidades educacionais públicas e privadas resgatar 

o valor da arte literária como componente fundamental na formação integral dos 

indivíduos. Assim, segundo expõe Bamberger, “se conseguirmos fazer com que a criança 

tenha sistematicamente uma experiência positiva com a linguagem [antes] que os meios 

de comunicação de massa tomem conta dela, estaremos promovendo o seu 

desenvolvimento como ser humano” (BAMBERGER, 1991, p. 14). 

Conforme foi exposto até aqui, é pertinente ressaltar que a universidade é o espaço 

no qual o processo de leitura se constitui como matéria de ensino e campo de pesquisa. 

O trabalho desenvolvido dentro e fora do espaço universitário com o projeto “Literatório: a 

literatura em prática nas escolas - segunda fase” colabora com que os resultados 

alcançados nas pesquisas acadêmicas sejam aplicados de maneira efetiva e repassados 

à sociedade.  

Cumpre-se, dessa forma, uma de suas mais valiosas tarefas da universidade como 

entidade que congrega Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse sentido, a grande parte das 

atividades efetuadas neste projeto devém de trabalhos nos âmbitos da Iniciação científica, 

Trabalhos de Conclusão de curso, Dissertações de Mestrado Acadêmico e Profissional e 

Teses de Doutorado.  

As pesquisas realizadas nos âmbitos mencionados estão vinculadas, também, ao 

Grupo de Pesquisa “Ressignificações do passado na América: processos de leitura, 

escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção - vias para a descolonização”, 

cujos integrantes, discentes e docentes de diferentes níveis educativos, atuam nas 

atividades propostas pelo projeto de extensão. Assim, a extensão passa a ser um canal 

de caráter privilegiado no que diz respeito à construção de conhecimentos e saberes 

como também da partilha destes, estabelecendo um profícuo diálogo entre as diferentes 

etapas da formação dentro da universidade. 

 
Procedimentos Adotados 
 

As distintas atividades desenvolvidas, vinculadas a este projeto de extensão, 

buscam, de modo geral, o incentivo à formação do hábito de leitura e a prática desta no 

contexto escolar. Assim, tais ações de incentivo à leitura estão direcionadas a discentes e 
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docentes formados e formação das redes de ensino públicas e privadas da cidade de 

Cascavel. As atividades que fazem parte das iniciativas extensionistas são desenvolvidas 

ao longo da vigência deste projeto e para a execução dos propósitos mencionados, os 

procedimentos metodológicos adotados são de natureza variada. Elencamos a seguir os 

dois módulos do curso de extensão desenvolvidos no ano de 2020. Essas atividades, 

devido à situação de pandemia mundial, foram desenvolvidas por plataformas virtuais. 

 

• Leituras dos gêneros híbridos de história e ficção – Módulo I (28/09/2020 – 

19/11/2020).  

• Leituras dos gêneros híbridos de história e ficção – Módulo II (23/11/2020 – 

10/12/2020).  

 

Todas as atividades mencionadas se alternam ao longo do ano letivo e, por sua 

vez e natureza variada, adotam procedimentos adequados às modalidades propostas e 

condizentes com os assuntos abordados, apresentados em seus respectivos formulários. 

Ao término de cada uma são elaborados, além dos relatórios próprios, trabalhos 

científicos (artigos e/ou resumos) a serem apresentados em eventos de caráter regional, 

nacional e internacional. 

 
 
Considerações Finais 
 

Com a realização das atividades extensionistas aqui elencadas se espera contribuir 

de maneira efetiva e significativa com a forma em que discentes e docentes formados e 

em formação, das redes de ensino públicas e privadas da cidade de Cascavel, 

posicionam-se diante do texto literário. Assim, mediante o incentivo à leitura crítica e 

reflexiva, possa-se extrair do texto ficcional seus desdobramentos mais relevantes. 

Auxilia-se por um lado, na formação do gosto pela leitura e, por outro, na formação de 

profissionais da área da educação no que diz respeito à instrumentalização sobre a 

abordagem do texto literário. 
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 As ações desenvolvidas visam oferecer a posse dos principais aspectos 

teóricos e práticos que se relacionam com a leitura e a prática de interpretação e análise 

do texto literário, contribuindo assim na formação integral do sujeito como leitor crítico e 

reflexivo. Desse modo, considera-se que, partindo desta prática e do incentivo à leitura do 

texto literário, o sujeito consiga refletir sobre sua realidade social e cultural e repense seu 

papel como agente de cambio da sociedade. 

 

 

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. Número da 

Correspondência Registrada (CR): 33827/2011 

 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 33827/2011 
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AMPLIANDO OS SIGNIFICADOS DOS CONCEITOS MATEMÁTICOS ABORDADOS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Fabiana Magda Garcia Papani1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Arleni Elise Sella Langer2, Dulcyene Maria Ribeiro3, Rosangela Villwock4 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: formação continuada; trabalho colaborativo; matemática. 
 
Resumo 
 
 
Esse projeto reuniu professores das redes públicas de Cascavel, alunos dos cursos de 
matemática e economia e as professoras proponentes e ministrantes das oficinas. Foram 
propostas atividades com materiais manipuláveis, de forma a mostrar aplicações dos 
conceitos e sugestões de atividades para abordagens em sala de aula. As ações 
contribuíram com a formação didático-pedagógica dos participantes e ampliaram o 
repertório de atividades desenvolvidas pelos alunos e docentes do curso de Matemática. 
 
 
Apresentação 
 
 

A ideia desse projeto surgiu após provocação inicial do Núcleo Regional de 
Educação de Cascavel, NRE, aos membros do Curso de Matemática, solicitando cursos 
aos seus professores. Entendemos que a formação de professores, que tem sido 
praticada em muitas instituições com formações aligeiradas e sem base teórica e 
metodológicas profundas, o que tem ocasionado dificuldade para alguns docentes em 
relação ao conhecimento de determinados conteúdos e de formas de abordagem dos 
conteúdos em sala de aula. 

Com a intenção de contribuir com a formação continuada de professores que 
atuam nas escolas públicas das regiões oeste e sudoeste do Estado do Paraná, 
propusemos a realização desse projeto, com a colaboração de vários docentes do Curso 
de Matemática da Unioeste, campus de Cascavel e o envolvimento de alunos. 

O objeto de estudos do projeto são conteúdos de matemática pertinentes ao 
Ensino Fundamental I. Entendemos que não basta tratar esses conteúdos da forma como 

 
1 Doutora em Engenharia Agrícola pela Unioeste, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: 
fgarciapapani@gmail.com; 
2 Mestre em Educação pela UFPR, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: arlenisella@hotmail.com; 
3 Doutora em Educação pela USP, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: dulcyenemr@yahoo.com.br; 
4 Doutora em Métodos Numéricos pela UFPR, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: 
rosangela.villwock@unioeste.br. 
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são corriqueiramente ensinados nas escolas, nem tão pouco ensinar formas 
metodológicas de abordagem, sem focar nos fundamentos desses conteúdos, nos seus 
aspectos históricos, pedagógicos e culturais. Já que, 

 
Ao revelar a Matemática como uma criação humana, 
ao mostrar necessidades e preocupações de 
diferentes culturas, em diferentes momentos 
históricos, ao estabelecer comparações entre os 
conceitos e processos matemáticos do passado e do 
presente, o professor tem possibilidade de 
desenvolver atitudes e valores mais favoráveis do 
aluno diante do conhecimento matemático (BRASIL, 
1997, p.45). 
 

Uma das ações que entendemos ser de extrema importância é o professor 
desenvolver nos seus alunos e em si mesmo o hábito de perguntar por que determinadas 
coisas acontecem na matemática da forma que acontecem. “A curiosidade é inerente a 
natureza humana, daí os porquês. E em Matemática tudo tem seu porquê” (LORENZATO, 
2010, p. 91). Sá (p. 1, s/d), afirma que nos primeiros anos escolares a curiosidade das 
crianças ainda é mantida, mas que com o passar dos anos,  

 
alguma coisa ocorre nesse processo que faz com que 
essa curiosidade diminua e que os próprios alunos 
não mais se interessem em saber detalhes ou 
processos, preferindo a simplicidade de algo 
memorizado ou de uma fórmula saída sabe-se lá de 
qual cartola de mágico (SÁ, p. 1, s/d). 
 

E se pergunta, o que nós da matemática podemos fazer contra os erros 
cometidos? Entendemos tal como o autor que não há fórmulas mágicas, mas “que a 
atitude de incentivar em nossos alunos o hábito da pergunta e da manutenção de sua 
curiosidade é uma forma bastante positiva e que gera excelentes resultados no processo 
de ensino/aprendizagem” (SÁ, p. 2, s/d).  

Entendemos também que além de incentivar os alunos a manterem sua 
curiosidade, é importante que os próprios professores se mantenham curiosos, que 
duvidem das coisas que lhes são apresentadas, que se questionem porquê um conteúdo 
é abordado de certa forma e não de outra, se existem apenas uma maneira de abordar 
determinado assunto, e se foi sempre assim ou se já foi diferente. 

Destacamos a realização desse projeto também como uma oportunidade de troca 
de experiências entre os professores da Educação Básica e os professores da 
universidade e entre os próprios professores de cada um desses grupos. Day (1999), em 
sentido amplo, aborda o desenvolvimento profissional do professor, afirmando que se 
trata de um processo que engloba todas as suas experiências de aprendizagem (naturais, 
planejadas e conscientes) que lhe trazem benefício direto ou indireto e que contribuem 
para a qualidade do seu desempenho junto dos alunos. O desenvolvimento profissional 
envolve sempre alguma aprendizagem e, por consequência, alguma mudança. Essa 
mudança vem, em grande parte, de dentro de cada um. “Para que ela ocorra, tem de ser 
desejada pelo próprio. Por outro lado, é necessário que o professor esteja disposto a 

652



 

 

correr os riscos inerentes às inovações educacionais e a enfrentar a insegurança das 
novas abordagens.” (SARAIVA; PONTE, 2003, p. 27). 

Muitos autores sublinham a importância do trabalho colaborativo entre professores, 
para o seu desenvolvimento profissional. Por outro lado, há autores que se referem à 
utilidade de projetos colaborativos envolvendo professores e investigadores. 

A colaboração entre professores e investigadores pode contribuir para anular a 
separação entre a prática profissional do professor e a investigação educacional, bem 
como a separação entre as escolas e as universidades e, em última análise, a separação 
da teoria e da prática. “Este tipo de investigação exige uma parceria entre professor e 
investigador e pode tomar várias formas. Uma delas é a constituição de grupos de 
professores, que podem apoiar-se uns aos outros, tomando o investigador o papel de 
consultor.” (SARAIVA; PONTE, 2003, p. 31) 

Mesmo que na universidade não tenhamos repostas a todas as perguntas e 
angústias dos professores, entendemos que é possível colaborar com as questões 
conceituais e metodológicas. Várias das metodologias presentes na área da Educação 
Matemática podem ser utilizadas na abordagem dos conteúdos. De acordo com as 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná, as tendências metodológicas: 
Etnomatemática, História da Matemática, Mídias Tecnológicas, Resolução de Problemas, 
Modelagem Matemática, Investigação Matemática auxiliam os alunos no entendimento 
dos conceitos e conteúdos matemáticos, que são vistos por muitos como 
incompreensíveis. “[…] Os conteúdos propostos devem ser abordados por meio de 
tendências metodológicas da Educação Matemática que fundamentam a prática docente 
[…] as quais têm grau de importância similar entre si e complementam-se umas às outras” 
(PARANÁ, 2008, p.63). 

As tendências metodológicas da educação podem auxiliar os professores na 
elaboração das atividades a serem desenvolvidas com os alunos, mas elas apenas não 
podem garantir a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Será que o processo de 
ensino e aprendizagem pode se dar com significado? 

David Ausubel defende a ideia de aprendizagem significativa. Segundo a teoria 
ausubeliana, a utilização dos recursos históricos como organizadores prévios contribui 
para que o aluno consiga, utilizando-se de conceitos já existentes na própria estrutura 
cognitiva, compreender os conteúdos ensinados. “[…] Segundo Ausubel (1976), a 
aprendizagem significativa consiste em relacionar, de forma não arbitrária e substantiva 
(não ao pé da letra), uma nova informação a outra com a qual o aluno já esteja 
familiarizado” (NUNES; ALMOULOUD; GUERRA, 2010, p. 540). 

Nos documentos oficiais tem se tornado comum considerar que “o professor deve 
considerar as noções que o estudante traz, decorrentes de sua vivência, de modo a 
relacioná-las com novos conhecimentos abordados nas aulas de Matemática” (PARANÁ, 
2008, p. 70). 

Diante do exposto, este projeto se desenvolveu com o objetivo de abordar 
atividades envolvendo os conceitos sistemas de numeração, fração, algoritmos 
relacionados às quatro operações e ao sistema de medidas e conversão entre medidas, 
de forma teórica e por meio da utilização de materiais manipuláveis. 
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Procedimentos Adotados 
 
 

Esse projeto reuniu 18 professores que atuam na Rede Pública Estadual do 
Paraná, uma professora que atua na rede Municipal de Educação, uma aluna do Curso de 
Pedagogia da Unioeste, acadêmicos do curso de matemática e um acadêmico do curso 
de economia da Unioeste, além das quatro professoras proponentes do projeto e 
ministrantes dos cursos, em ações no Laboratório de Ensino de Matemática - LEM, da 
Unioeste, campus Cascavel. 

As atividades foram preparadas de forma a unir conhecimentos teóricos e/ou 
históricos envolvidos nos conceitos discutidos com aspectos didáticos-pedagógicos que 
permitissem aos professores participantes associarem esses aspectos às atividades que 
desenvolvem com seus alunos em sala de aula. 

Os conceitos matemáticos foram apresentados de forma teórica e foram propostas 
atividades práticas. As atividades foram preparadas de modo a envolver os conceitos: 
sistemas de numeração, fração, algoritmos relacionados às quatro operações e ao 
sistema de medidas e conversão entre medidas. Foram propostas algumas atividades 
práticas, com o uso de materiais manipuláveis como material dourado, Tangram, 
dobradura, Software Geogebra, de forma a mostrar aplicações dos conceitos que foram 
estudados e que pudessem servir de sugestões para os professores abordarem em suas 
aulas.  

Houve discussão a respeito das potencialidades do sistema de numeração decimal, 
dos aspectos históricos da sua construção, da existência de outros sistemas e sobre a 
importância das noções de base e posição. Acreditamos que só com uma boa 
compreensão do sistema de numeração, as crianças em idade escolar terão uma 
aprendizagem de matemática facilitada. Ainda foram abordados os conceitos envolvidos 
na utilização dos algoritmos das quatro operações, favorecendo a compreensão e 
ampliando o significado de tais conceitos. 
 
 
Resultados 
 
 
 Como o projeto teve a participação de professores que atuam na Rede Pública 
Estadual Paraná e de uma professora da rede Municipal de Educação, houve a 
integração dos professores das escolas com os da universidade. Além disso, as ações de 
preparação das atividades, possibilitando a troca de experiências e saberes entre as 
professoras universitárias nos seus estudos e discussões sobre as tarefas propostas. 

Uma vez que o projeto teve a participação de uma aluna do curso de Pedagogia e 
uma professora da rede municipal também licenciada em Pedagogia, o projeto também 
possibilitou a integração entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. 

Foi possibilitada a troca de experiências entre os professores da Educação Básica 
ao relatarem o que acontece nos seus ambientes de trabalho, como reagem a 
determinadas situações comuns, como enfrentam as questões da diversidade e da 
inclusão, entre outras. Essa troca de experiencias também possibilitou que algumas 
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dificuldades de conteúdos apresentadas inicialmente fossem superadas no decorrer do 
projeto. 

As atividades realizadas, práticas e/ou teóricas, as diferentes formas de abordar as 
operações básicas, as aplicações dos conceitos que foram estudados e a apresentação 
de algumas atividades como sugestões para o professor abordar em suas aulas (muitas 
delas novidades para alguns participantes), puderam contribuir com a formação 
continuada dos professores que atuam na Educação Básica. 

No decorrer do projeto tivemos a oportunidade de ampliar o projeto ministrando 
uma oficina para professores de 5º ano da rede municipal de educação. Essa atividade 
permitiu o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua 
valorização profissional. 
 
 
Considerações Finais 
 

Acreditamos que este projeto contribuiu com a aprendizagem de conceitos de 
matemática dos conteúdos do Ensino Fundamental, com a formação didático-pedagógica 
dos participantes, além de ampliar o repertório de atividades desenvolvidas pelos alunos e 
docentes do curso de Matemática. As trocas de experiências contribuíram com o 
desenvolvimento profissional dos professores e futuros professores, por meio de um 
trabalho colaborativo. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

E-mails: fgarciapapani@gmail.com; dulcyenemr@yahoo.com.br; 
rosangela.villwock@unioeste.br; arlenisella@hotmail.com; 

Telefones: (45) 3220-3164. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
57480/2019 
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CICLO DE PALESTRAS: A LEGITIMIDADE DO PODER POLÍTICO EM DEBATE 

 
Nelsi Kistemacher Welter1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jadir Antunes2 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Estado; poder; legitimidade. 

 
Resumo 
 
A atividade é resultante de uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Ética e Política da 
Unioeste e consistiu em encontros mensais durante o ano de 2019, discutindo o tema da 
Legitimidade do Poder segundo a Ética e a Filosofia Política. Cada encontro foi 
coordenado por um professor do Grupo de Pesquisa e trouxe um pesquisador da 
instituição ou convidado para palestrar e debater com os demais participantes a partir do 
tema geral, qual seja, poder, política e legitimidade. O ciclo de palestras e debates 
promovido pelo Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política vem ocorrendo desde o 
ano de 2018 e tem envolvido professores da graduação e do PPG de Filosofia e discentes 
do PPG que, além do oportuno ensejo para apresentar os resultados de suas pesquisas, 
tem a oportunidade de leitura, participação e discussão nas atividades dos demais 
pesquisadores da linha, na medida em que todos abordam a mesma temática central, 
embora a partir de perspectivas filosóficas diversas.  
 
 
Apresentação 
 

O Ciclo de Palestras foi iniciado no ano de 2018 no campus de Toledo por iniciativa 
do Grupo de Pesquisa em Ética e Política da Unioeste com a denominação “A 
legitimidade do poder político em debate”. Naquele ano, contando com a coordenação do 
Prof. Dr. Jadir Antunes, foram promovidos sete encontros, todos eles contando com 
ampla participação de público interno à universidade – professores e discentes da 
graduação e da pós graduação – e da comunidade externa – profissionais do direito, 
professores do ensino médio, professores e alunos de outras universidades e membros 
da comunidade. O sucesso da atividade e a necessidade de continuação de estudos em 
debates em torno do tema proposto, levou à sua reedição no ano de 2019, desta vez com 
o nome “A legitimidade do poder político em debate II”, sob a coordenação da Profª Drª 
Nelsi Kistemacher Welter e do Prof. Dr. Jadir Antunes, ambos integrantes do Grupo de 
Pesquisa em Ética e Filosofia Política da Unioeste. A novidade no ano de 2019, além do 
envolvimento direto dos professores pesquisadores da Unioeste na preparação das 

 
1 Doutora em Filosofia, professora do curso de Filosofia na Unioeste, campus de Toledo. E-mail: 
Nelsi.welter@unioeste.br.  
2 Doutor, Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: jadir.antunes@unioeste.br. 
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palestras e debates que integrariam o ciclo, foi a participação dos doutorandos do PPGFIL 
da Unioeste, que tiveram a oportunidade de palestrar e debater com o público 
participante. 

Com o intuito de estimular a pesquisa e qualificar o debate em torno da temática do 
Ciclo de Debates, a cada encontro o palestrante responsável indicaria um texto básico 
para leitura dos participantes. A importância científica e social da problemática proposta e 
a necessidade social do debate são evidentes quando considerada a atual situação 
política e cultural do país, mergulhado numa profusão caótica de “ideias” políticas e de 
soluções milagrosas e estapafúrdias para suas graves contradições e conflitos 
ideológicos. Nessa perspectiva, integraram o ciclo de debates questões tais como o 
problema da melhor forma de organização da sociedade civil e do Estado, o problema da 
democracia e do dissenso político, as razões do Estado frente às razões do indivíduo, o 
problema da justiça social e da cidadania, o problema da fraternidade humana, a crítica à 
democracia parlamentar e o conceito de cidadão e de povo nos grandes sistemas de 
Filosofia Política e em filósofos como Maquiavel, Hegel, Agamben, Habermas, Nietzsche, 
Foucault, Deleuze, Lênin, entre outros.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades do Ciclo de Palestras: “A legitimidade do poder político em debate” I (2018) 
e II (2019) foram desenvolvidas uma vez ao mês e às sextas-feiras, das 14:00 às 17:00, 
considerando-se 4 horas de atividade por encontro. Cada palestrante deveria indicar 
previamente um texto básico aos participantes, a ser disponibilizado no site do evento: 
Curso – A Legitimidade do Poder Político em Debate II – Grupo de Pesquisa de Ética e 
Filosofia Política da Unioeste (wordpress.com). Cada encontro seria coordenado por um 
dos professores do Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política, contando com a 
participação de um palestrante, que desenvolveria a temática proposta (Poder Político e 
Legitimidade), apresentando a argumentação e estrutura geral do texto proposto e 
previamente divulgado e em seguida participaria do debate com o público presente à 
atividade. A divulgação das atividades foi feita pelos professores e discentes do curso e 
através das redes sociais, onde era divulgado cada novo encontro para o público 
interessado. Na medida do possível, as palestras foram gravadas e os vídeos 
disponibilizados através no canal do Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política no 
Youtube: Grupo de Pesquisa Ética e Filosofia Política - YouTube. 
A atividade envolveu professores da graduação e da pós graduação em Filosofia da 
Unioeste, alunos e ex-alunos do curso, professores da rede estadual de ensino da região 
oeste do Paraná, professores de outras universidades, profissionais de direito e demais 
integrantes da comunidade externa, somando aproximadamente 250 participantes. 
 
 
Resultados 
 

O Ciclo de Palestras “A legitimidade do poder político em debate” oportunizou aos 
participantes a preparação teórica, por meio da leitura, da participação nas palestras e 
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debates, que envolveram diferentes perspectivas filosóficas para a mesma temática. 
Desse modo, a atividade resultou na formação de professores, estudantes e 
pesquisadores de Filosofia e de outras áreas de conhecimento para que possam intervir 
no debate atual sobre os atuais problemas éticos e políticos do país.  
 
 
Divulgação da atividade: 
 
A atividade foi amplamente divulgada através das redes sociais (Facebook e WhatsApp). 
Além do convite para inscrições no Ciclo de Palestras, a cada nova palestra foi produzido 
folder para divulgação nas redes sociais, mobilizando docentes e discentes de Filosofia 
na divulgação das atividades.  
 
Divulgação da atividade no site da Unioeste: 
Unioeste realiza debates sobre a legitimidade do Poder Político - Unioeste 
 
Divulgação da atividade em jornal online: 
Casa de Notícias Unioeste realiza Ciclo de Debates sobre “A legitimidade do Poder 
Político” (casadenoticias.com.br) 
 
Página do grupo de pesquisa em Ética e Filosofia Política, com acesso às informações do 
curso e textos disponibilizados pelos debatedores: Curso – A Legitimidade do Poder 
Político em Debate II – Grupo de Pesquisa de Ética e Filosofia Política da Unioeste 
(wordpress.com) 
 
Link para acesso às palestras no youtube: 
Grupo de Pesquisa Ética e Filosofia Política - YouTube 
 
Palestra da Professora Ester M. D. Heuser: Rancière democracia e dissenso 
Palestra da Professora Ester M. D. Heuser: Rancière democracia e dissenso - YouTube 
Palestra do Professor Jadir Antunes: O Conceito de Estado em Marx 
Palestra do Professor Jadir Antunes: O Conceito de Estado em Marx - YouTube 
O conceito de Mitezza em Bobbio. Prof. Dr. José Francisco de Assis Dias 
O conceito de Mitezza em Bobbio. Prof. Dr. José Francisco de Assis Dias - YouTube 
Palestra do Prof. Ames - Povo e participação política em Maquiavel. 
Palestra do Prof. Ames - Povo e participação política em Maquiavel. - YouTube 
Estado e Sociedade Civil em Hegel - Prof. Dr. Tarcílio Ciotta 
Estado e Sociedade Civil em Hegel - Prof. Dr. Tarcílio Ciotta. - YouTube 
Prof. Dr. Lairton Moacir Winter - Maquiavel e a Legitimidade do Poder. 
Prof. Dr. Lairton Moacir Winter - Maquiavel e a Legitimidade do Poder. - YouTube 
Palestra Prof. Márcio Guedes Berti: Agamben e o Estado de Exceção. 
Palestra Prof. Márcio Guedes Berti: Agamben e o Estado de Exceção. - YouTube 
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Evânio Márlon Guerrezi - Deleuze e Guattari: a axiomática e o sistema de poder do 
capitalismo. 
Evânio Márlon Guerrezi - Deleuze e Guattari: a axiomática e o sistema de poder do 
capitalismo. - YouTube 
Habermas e o Estado de Direito - Prof. Dra. Kátia Salomão. 
Habermas e o Estado de Direito - Prof. Dra. Kátia Salomão. - YouTube 
Palestra Gerson Lucas Padilha de Lima - Marx e a Legitimidade do Poder 
Palestra Gerson Lucas Padilha de Lima - Marx e a Legitimidade do Poder - YouTube 
Palestra Fabiana Benetti: Grandes e Povo na Teoria do Conflito Político de Maquiavel. 
Palestra Fabiana Benetti: Grandes e Povo na Teoria do Conflito Político de Maquiavel. - 
YouTube 
 
Ciclo de Palestras: “A legitimidade do poder político em debate I – 2018 
 

Data  Palestrante Título da Palestra 

20/04 Jadir Antunes A concepção de Estado em Marx 

08/06 Ester Heuser Rancière: democracia e dissenso 

27/07 Bernardo Sakamoto Tocqueville e a democracia na 
América 

17/08 Nelsi K. Welter John Rawls: justiça social, formação 
para a cidadania e estabilidade  

21/09 José Francisco Dias O conceito de Mitezza em Bobbio  

05/10 Rosalvo Schütz Carl Schmitt: crítica ao sistema 
parlamentar moderno  

09/11 José Luiz Ames Povo e participação política em 
Maquiavel 

 
Ciclo de Palestras: “A legitimidade do poder político em debate II – 2019 
 

Data  Palestrante Título da Palestra 

29/03 Prof. Dr. Tarcílio Ciotta 
(Unioeste) 

Sociedade civil e Estado em Hegel   

26/04 Prof. Dr. Lairton Winter 
(UTFPR) 

Maquiavel Ética e Poder 

17/05 Prof. Dtdo. Márcio 
Guedes Berti 
(Unioeste/Unipar) 

Agamben e o Estado de Exceção 

14/06 Dtdo. Evânio Márlon 
Guerrezi (Unioeste)  

Deleuze e Guattari: a axiomática e o 
sistema de poder do capitalismo 

23/08 Profa. Dtda. Kátia 
Salomão 
(Unioeste/Univel) 

Habermas e o Estado de Direito 

13/09 Dtdo. Gerson Lucas P. 
de Lima (Unioeste) 

A Legitimidade do Poder em Karl 
Marx 
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11/10 Dtda. Fabiana Benneti Grandes e Povo na Teoria do Conflito 
Político de Maquiavel 

08/11 Dtdo. Douglas Fedel 
Zorzo (Unioeste) 

Maquiavel e as armas da República: 
afinal por que a guerra é um 
problema da política? 

 
 

 
Cartaz de divulgação do Ciclo de Palestras do ano de 2019 

 
 
Considerações Finais 
 

Além das palestras e debates, o Ciclo de Palestras propiciou a formação dos 
participantes, que tiveram a oportunidade de estudar e debater o pensamento de 
filósofos/as que tratam da temática poder, política e legitimidade, sob diferentes 
perspectivas, com isso podendo contribuir e atuar de forma qualificada no que diz respeito 
às questões éticas e políticas de nosso país e de nossa região.   

Embora estivesse programado apenas um ciclo de palestras para o ano de 2018, o 
sucesso da atividade acabou levando a uma nova edição no ano de 2019. Com a greve 
da Unioeste no ano de 2019, no entanto, alguns palestras acabaram sendo substituídos 
por outros participantes, o que não trouxe prejuízos maiores para o desenvolvimento da 
atividade.  
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Página do Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política: Curso – A Legitimidade do 
Poder Político em Debate II – Grupo de Pesquisa de Ética e Filosofia Política da Unioeste 
(wordpress.com) 
Canal no Youtube: Grupo de Pesquisa Ética e Filosofia Política - YouTube 
Contatos por e-mail: Prof. Dr. Jadir Antunes (jadir.antunes@unioeste.br) e Profª Drª Nelsi 
Kistemacher Welter (nelsi.welter@unioeste.br)  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
57002/2019 
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CONTRIBUTO DO PROJETO DE EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
 

Susimeire Vivien Rosotti de Andrade1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Adriana Stefanello Somavilla2, Felippe da Silva Grot3 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de Professores 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Formação de professor; Extensão; Trigonometria. 
 
Resumo 
 
Este estudo apresenta as ações iniciais do projeto de extensão “Contributo do projeto de 
extensão para a formação inicial de professores de matemática” que objetiva contribuir 
com a formação do professor do curso de licenciatura em matemática da Unioeste -
Campus de Foz do Iguaçu. Para tanto, nos encontros de orientação o acadêmico elabora 
oficinas de matemática que terão como público-alvo alunos do primeiro ano do curso 
técnico integrado de meio ambiente do IFPR.  
 
Apresentação 
 
O projeto de extensão apresentado intitula-se “Contributo do projeto de extensão para a 
formação inicial de professores de matemática”, que teve início em outubro de 2020 e 
com duração de um ano. Este projeto é vinculado à atividade cadastrada na PROEX 
“Contribuindo com a formação inicial dos professores de matemática”, cujo início foi no 
ano de 2014 e objetiva contribuir com a formação do futuro professor de matemática. 
Assim, ele proporciona aos acadêmicos a aproximação junto às instituições de ensino que 
serão o seu ambiente de trabalho. 
Neste sentido, a trajetória do projeto vem aproximando os futuros professores de 
matemática dos Colégios Estaduais: Profª Carmelita de Souza Dias e o Colégio Estadual 
Professor Mariano Camilo Paganoto e do Instituto Federal do Paraná-campus Foz do 
Iguaçu – Paraná. No município de Santa Terezinha de Itaipu desenvolvemos ele no 
Colégio Estadual Dom Manoel Konner. Estas instituições educacionais organizaram o 
espaço para o seu desenvolvimento bem como selecionaram os alunos participantes do 
ensino fundamental e médio. O coordenador do projeto e os acadêmicos da UNIOESTE 
se responsabilizaram em preparar as atividades de matemática e implementá-las.  

 
1 Doutora, Licenciatura em matemática, UNIOESTE- Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Foz do 
Iguaçu. Susimeire.Andrade@unioeste.br  
2 Mestre, Curso técnico integrado, Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu. 
adriana.soma@ifpr.edu.br  
3 Acadêmico bolsista PIBEX 2020, Licenciatura em matemática, UNIOESTE- Centro de Engenharias e 
Ciências Exatas, Foz do Iguaçu. felippedasilvagroth@outlook.com  
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Dessa forma, para desenvolvermos as atividades primeiramente investigamos as 
principais dificuldades relativas à aprendizagem na área da matemática dos alunos 
participantes do projeto. Como resultados obtivemos a integração dos acadêmicos 
colaboradores de licenciatura em matemática à realidade escolar, numa perspectiva de 
buscar alternativas para solucionar algumas dificuldades no processo de 
ensino/aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Conforme relato dos responsáveis 
pelas instituições de ensino acima mencionadas, os alunos obtiveram uma melhora em 
suas notas na disciplina de matemática. 
Assim, a proposta de atividade de extensão ora apresentada visa a dar continuidade ao 
projeto de extensão que a ela é vinculada proporcionando ao futuro bolsista acadêmico do 
curso de licenciatura em matemática aproximar-se do seu futuro campo de trabalho, 
portanto, da realidade que estarão sujeitos, dessa forma contribuindo com a sua formação 
inicial em todas as dimensões. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto de extensão aqui apresentado teve início em outubro de 2020 e terá duração de 
um ano e tem como já foi dito acima, tem como objetivo contribuir com a formação inicial 
do professor de matemática.  Os participantes dele nos encontros de orientação com a 
coordenadora e colaboradora, autoras do resumo, elaboram oficinas de matemática. 
O público-alvo do projeto inicialmente eram os alunos de uma instituição de ensino da 
rede estadual do município de Foz do Iguaçu, mas devido à pandemia as interações 
assíncronas e síncronas preconizam que sejam seguidas várias etapas para autorização 
do início dele.  
Considerando tal situação, a coordenadora do projeto, que também tem parceria com 
IFPR, optou por mudar o público-alvo que passaram a ser os alunos do primeiro ano do 
curso integrado de meio ambiente do IFPR – campus Foz do Iguaçu. Para tanto, a 
colaboradora, que é também professora dos alunos IFPR, organizou o cronograma de 
implementação das oficinas de matemática cujos conteúdos serão  : Relações métricas 
no triângulo retângulo, Relações trigonométricas no triângulo retângulo e triângulos 
quaisquer, Arcos e ângulos, Arcos e circunferência, Comprimento da circunferência, Arco 
orientado e Circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico: estudo do seno, 
cosseno, tangente e tópicos de Geometria Plana, Poliedros e prismas cilindros, pirâmides, 
cones e esferas, conteúdos estes que serão elaboradas tarefas pelos membros do projeto 
e desenvolvidos pelo acadêmico de matemática, conforme o calendário readequado 
devido à pandemia do IFPR. 
Partindo disso, no mês de março ocorrerão as interações assíncronas via plataforma 
moodle. Para iniciar a elaboração das oficinas de matemática foi necessário um estudo de 
como organizar o ensino de matemática visando mobilizar os alunos em uma interação 
assíncrona via a referida plataforma. Desse modo, a coordenadora do projeto e o 
acadêmico realizaram um estudo da plataforma moodle no próprio site4 do IFPR com 

 
4 Site do IFPR disponibiliza https://ava.ifpr.edu.br/course/view.php?id=1428  o curso da plataforma moodle,  
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vistas a aprender a utilizá-la, dado que na UNIOESTE a plataforma de interação síncrona 
e assíncrona na conjectura de pandemia é a Teams. 
Para melhor organização das oficinas de matemática o acadêmico está realizando um 
levantamento bibliográfico dos trabalhos apresentados pelo Grupo de trabalho - Educação 
Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio presentes nos anais 
do Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) com foco na 
organização do ensino de trigonometria. 
Segundo Muniz (2013) o SIPEM é concebido pela Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática (SBEM) como a possibilidade de intercâmbio entre os grupos de pesquisas 
cujo tema seja a Educação Matemática que é um campo de pesquisa que relaciona várias 
áreas do conhecimento sendo o professor de matemática responsável por promover uma 
educação pela Matemática.  
Considerando a conjectura da pandemia desenvolveu-se uma pesquisa para selecionar 
os recursos digitais multiplataforma que oportunize as interações síncrona/assíncrona via 
plataforma que serão utilizados nas oficinas matemática do projeto de extensão. Neste 
estudo, foi encontrado o aplicativo Mentimeter5. 
Segundo o site do aplicativo mentimeter, o mesmo foi criado em 2014, e é considerado 
como instrumento para os participantes trabalhar coletivamente, pois é uma plataforma de 
apresentação interativa que não precisa ser instalada, bastando aos interessados 
conectar as suas apresentações por meio de smartphones. 
No encontro entre os membros do projeto, a interação síncrona ocorre via plataforma 
como apresentado na Figura 1, o mesmo teve como objetivo a elaboração das oficinas de 
matemática a coordenadora, o bolsista e a professora da IFPR nesta considerou que o 
aplicativo mentimeter pode favorecer uma maior mobilização dos alunos do primeiro ano 
do curso integrado de meio ambiente do IFPR. 
 

 
Figura 4: Interação Síncrona dos membros do projeto de extensão  

Fonte: Elaboração da autora 

 
5 Site do aplicativo  https://www.mentimeter.com/  
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As primeiras ações do projeto de extensão afirmam a importância do diálogo com a 
comunidade com a qual almeja desenvolver a atividade de extensão, pois corrobora com 
Freire (1979, p. 36) quando afirma “o conhecimento se constitui nas relações homem-
mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas 
relações”. Diante disso, as oficinas de matemática estão sendo elaboradas nos encontros 
de orientação entre o bolsista, a coordenadora da atividade de extensão e a professora do 
IFPR e a partir das discussões das principais dificuldades dos alunos a serem atendidos 
pelos acadêmicos.  
 
Considerações Finais 
 
As primeiras ações do projeto enfrentaram os desafios impostos para a extensão em 
tempos de pandemia sendo necessário a mudança no público-alvo, que inicialmente eram 
os alunos da rede estadual de ensino, além da elaboração das oficinas de matemática 
estar mobilizando os membros em um estudo de plataformas. 
Enfim, como o objetivo do projeto apresentado é contribuir com a formação inicial do 
professor de matemática inserindo-o na participação nas ações iniciais tem dado 
evidentes indícios que este objetivo será contemplado, pois ao visar contribuir com o 
processo de ensino-aprendizagem de matemática dos alunos da instituição de ensino 
atendida corrobora para este compreender que o trabalho docente é indissociável da 
unidade teoria-prática. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
susimeire.andrade@unioeste.br,  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Contribuindo com a formação inicial dos professores de matemática (43312/2014) 
 
Referências 
 
FREIRE, P. Extensão ou comunicação? 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  
MUNIZ, N. C. Relatos de memória: a trajetória histórica de 25 anos da sociedade 
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DIÁLOGOS SOBRE TRABALHO, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

Suely Aparecida Martins1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Franciele Soares dos Santos2 ; Franciele Maria David3;  

Edna Goretti Menegatti Mocellin4 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Formação de professores) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Formação; Ensino Médio; Escola e Juventude. 

 
Resumo 
 
A atividade teve por objetivo possibilitar espaço de leituras, reflexões e debates entre 
professores e estudantes da universidade, direção, professores e equipe pedagógica das 
escolas estaduais Léo Flach e Mário de Andrade, em Francisco Beltrão, com o fim de 
contribuir para a compreensão da juventude em sua relação com o trabalho e a escola. 
Foram realizados encontros, via plataforma meet, no período de setembro a dezembro de 
2020, reunindo nove participantes.  
 
Apresentação 
 

A partir da segunda metade do século XX, o sistema educacional brasileiro viveu 
forte expansão em sua oferta. Spósito, Souza e Silva (2018, p. 05) destacam que: “Em 
todo o Brasil, o período registrou a ampliação de oportunidades de escolarização para o 
conjunto da população brasileira, notadamente para os segmentos mais novos da 
sociedade, que passou a ter acesso àquilo hoje identificado como etapas da educação 
básica”.  Esta expansão também aconteceu no Ensino Médio, especialmente a partir de 
1990. Em 1991 eram 3.772.698 matrículas, passando para 8.376.852, em 2012, sendo o 
nível de ensino que mais se expandiu no período (DAYRELL; JESUS, 2016). O que 
significou a entrada de uma parcela significativa de jovens brasileiros das classes 
populares, a escola que “passou a receber um contingente cada vez mais heterogêneo de 
alunos, marcados pelo contexto de uma sociedade desigual, com altos índices de pobreza 
e violência, que delimitam os horizontes possíveis de ação dos jovens na sua relação com 
a escola” (DAYRELL, 2007, p. 1116)     

Todavia, ainda que tenha havido a expansão da escolarização entre os jovens das 
classes populares, continua sendo um desafio mantê-los na escola, especialmente no 

 
1 Doutora em Sociologia Política, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco 
Beltrão. E-mail: martins_sue@hotmail.com   
2 Doutora em Educação, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, Campus de Francisco Beltrão. 
E-mail: sfrancielesoares@gmail.com  
3 Mestre em educação, Professora e Pedagoga da Rede Estadual de Educação – SEED/PR. E-mail: 
david_fran@hotmail.com   
4 Mestre em educação, Pedagoga da Rede Estadual de Educação – SEED/PR. E-mail: 
ednamocellin@hotmail.com  
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nível médio. Dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referente a 2018, mostraram que 11,8% dos jovens 
na faixa etária de 15 a 17 anos estavam fora da escola, equivalendo a 1,1 milhão de 
pessoas. O INEP também aponta que em 2018 o maior gargalho se encontrava na 1 
série, onde a taxa de distorção idade/série chega a 36,4 e a taxa de reprovação a 16,6.  

No nosso entendimento estes números refletem a dualidade estrutural presente na 
educação brasileira. No Ensino Médio, anteriormente a expansão desta etapa de 
escolarização, esta dualidade materializava-se pela própria negação de acesso aos 
jovens trabalhadores, sendo que aos poucos que chegavam, reservava-se uma educação 
técnica. Com sua massificação, temos uma dualidade de novo tipo, ou seja, por dentro do 
sistema escolar, já que a as classes populares tem sido incluídas nos diferentes níveis de 
ensino de forma precarizada (RUMMERT, ALGEBAILE, VENTURA, 2012, p. 42), 
prevalecendo a existência de uma escola para ricos e outra para os pobres. Processo que 
tende a se agravar com a Reforma do Ensino Médio e Base Nacional Curricular Comum 
do Ensino Médio–BNCCEM. 

Esta reforma foi sancionada pelo Governo Michel Temer em 16 de fevereiro de 
2017, por meio da Lei nº 13.415, sendo divulgada como o Novo Ensino Médio, já a Base 
Nacional Curricular Comum do Ensino Médio–BNCCEM, foi aprovada no final de 2018. 
Ambos os documentos se alinham a perspectivas educacionais pragmatistas e baseadas 
na pedagogia das competências, que conforme Ramos (2009):  

 
[...] é caracterizada por uma concepção eminentemente pragmática, capaz de gerir 
as incertezas e levar em conta mudanças técnicas de organização do trabalho às 
quais deve se ajustar. [...] o desenvolvimento de uma pedagogia centrada nessa 
noção tem validade econômica-social e também cultural, posto que à educação é 
conferida a função de adequar psicologicamente os trabalhadores aos novos 
padrões de produção 
 

Sob a justificativa de tornar o jovem o protagonista de seu processo educativo e de 
sua aprendizagem, a reforma centra a base comum do currículo em português e 
matemática, únicas disciplinas obrigatórias e dilui as demais nos chamados itinerários 
formativos. Além disso, a partir da metade do percurso no ensino médio, coloca sob a 
responsabilidade dos jovens escolher o caminho a seguir, a partir da disponibilidade pela 
escola, de pelo menos dois itinerários, entre eles, o da educação técnico profissional. 
Neste contexto, conforme Taffarel e Beltrão (2019, p. 110), a eles é ofertado uma 
formação precária, baseada em competências, realçando “[...] práticas de ensino-
aprendizagem utilitárias, pragmáticas e o conhecimento tácito. Em sua proposta, o 
conhecimento científico é considerado elemento secundário, já que assume a função de 
meio para desenvolver competências e habilidades”. Os conteúdos científicos são, assim, 
secundarizados num currículo flexível, empobrecendo a formação dos jovens e 
contribuindo para subordiná-los cada vez mais as determinações do modo de produção 
capitalista.  

Além destas questões estruturais, outro elemento importante a ser considerado, é a 
dificuldade que a escola, como instituição principal de socialização do conhecimento 
científico, tem em dialogar com as juventudes. Dayrell (2007), falando dos jovens que 
chegam as escolas públicas, destaca que são jovens com experiências diversas, 
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marcadas por questões de classe, gênero, etnia, local de moradia, entre outras, e que 
trazem para a escola diferentes maneiras de viver a condição juvenil. Destaca o autor: “na 
frequência cotidiana à escola, o jovem leva consigo o conjunto de experiências sociais 
vivenciadas nos mais diferentes tempos e espaços que (...) constituem uma determinada 
condição juvenil que vai influenciar, e muito, sua experiência escolar e os sentidos 
atribuídos a ela” (DAYRELL, 2007, p. 1118).     

Neste sentido, um dos desafios do Ensino Médio é compreender quem são os 
sujeitos jovens que frequentam a escola pública, quais as questões principais que se 
colocam no seu dia a dia e que interferem no cotidiano escolar e na relação que os jovens 
estabelecem com a escola e o conhecimento. Assim, as atividades de extensão 
desenvolvidas tiveram como objetivo geral possibilitar espaço de leituras, reflexões e 
debates entre professores da escola, estudantes da universidade e professores, direção e 
equipe pedagógica da educação com o fim de contribuir para a compreensão da 
juventude em sua relação com o trabalho e a escola. Além disso, teve como objetivos 
específicos: oportunizar aos participantes a reflexão sobre a juventude na 
contemporaneidade; estudar e debater textos sobre a relação entre juventude, trabalho e 
educação, especialmente a educação escolar; debater sobre a reforma do ensino médio e 
suas consequências para a formação da juventude; criar espaços de diálogo e debate 
entre professores da educação básica e professores do Ensino Superior; promover a 
articulação entre escola e universidade.  

Considerando a educação como processo de formação humana e o papel 
fundamental da escola na socialização do conhecimento científico, nos fundamentamos 
na Pedagogia Histórico-Crítica, pois esta compreende que a escola tem o objetivo “[...] de 
transmitir os conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos que tenham se tornado 
patrimônio universal do gênero humano, possibilitando a objetivação dos indivíduos de 
uma forma cada vez mais livre e universal”. (MARSIGLIA, PINA e LIMA, 2017, p. 119).  E 
ainda, esta caminha na contramão da Reforma do Ensino Médio que valoriza a prática e 
secundariza a importância do conhecimento à medida que valoriza a disseminação do 
conhecimento científico, mas sem desconsiderar a necessidade da aproximação e diálogo 
com as experiências dos sujeitos a fim de problematizá-la.   

 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades foram desenvolvidas a partir de encontros virtuais via plataforma 
meet, com duração de duas horas cada. Os encontros foram precedidos de leituras 
previamente definidos pelos participantes. No primeiro encontro, houve a apresentação 
dos participantes, a definição da metodologia de trabalho e a escolha dos textos. Quanto 
à metodologia, definiu-se pelo estudo e debate coletivo de cada texto nos encontros que 
deveriam ser confrontados com a realidade dos jovens na escola. A atividade contou com 
a participação de 09 pessoas: professores e alunos da graduação, e pós graduação da 
Unioeste, campus de Francisco Beltrão e direção, professores e pedagogos dos Colégios 
Léo Flach e Mário de Andrade.  
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Resultados 
 

Organizamos as atividades com o intuito de fomentar, ainda que inicialmente 
(tratou-se de uma ação em um curto espaço temporal - iniciou-se em setembro, 
finalizando em dezembro) os debates sobre estas temáticas com os participantes. Foram 
inicialmente definidos dois textos, sendo: La juventude es más que una palabra, Mario 
Margulis e Marcelo Urresti (1996) e Breves reflexões sobre juventude, educação e 
globalização, de José Luiz Sanfelice (2013). Na continuidade, o grupo optou por ler e 
debater um texto mais conjuntural, mas também importante para entender o 
comportamento das juventudes na contemporaneidade, sendo Democracia, violência e 
anti-intelectualismo, de José Luiz Sanfelice (2020) e depois, optou-se pela leitura e debate 
do artigo A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil, de 
Juarez Dayrell (2007).  Entre setembro e novembro foram realizados um total de seis 
encontros, acrescidos de atividades assíncronas - leituras dos textos previamente 
encaminhados aos participantes.  Em dezembro, atendendo a solicitação dos 
participantes, dado ao acúmulo de trabalho dos professores nas escolas, optou-se 
somente por atividades assíncronas, sendo: retomada do artigo de Juarez Dayrell e 
indicação para assistirem o documentário O dilema das redes- NETFLIX. Assim 
selecionamos textos, fizemos leituras, debatemos, trocamos experiências que 
consideramos se constituem com uma primeira iniciativa para encontrarmos caminhos 
que ajudem a escola – direção, equipe pedagógica e professores - a se aproximarem 
mais da juventude e abrir um diálogo maior com estes sujeitos de modo a contribuir para 
que eles possam ter uma formação mais integral e humana.      

Além disso, foi importante para reforçar a relação da universidade com a educação 
básica, especialmente neste momento de pandemia, sendo que a atividade também 
envolveu alunos da graduação e da pós-graduação.  
 
 
Considerações Finais 
 

A atividade de extensão realizada buscou contribuir com a formação dos 
professores do Colégio Estadual Léo Flach e do Colégio Mário de Andrade, de modo a 
possibilitar o debate e diálogo sobre as juventudes, considerando que a realidade dos 
estudantes e das escolas constituem-se articuladas a realidade social capitalista e que a 
escola pode contribuir para que os jovens estudantes se sintam sujeitos com capacidade 
e possibilidade de intervir criticamente sobre sua realidade.  

Entendemos que o conhecimento se constitui como uma arma poderosa tanto para 
melhorar a condição individual de vida dos jovens, como também para o estar e sentir-se 
no mundo enquanto pertencentes a uma determinada classe que tem na transformação 
social seu horizonte. Mas para isso, urge a necessidade de as escolas conhecerem mais 
as juventudes, por isso a importância de aprofundar nosso conhecimento sobre estes 
sujeitos, especialmente em relação aos jovens na sua relação com o trabalho e a 
educação escolar.  

Por fim, consideramos que iniciar este debate já se constitui uma positividade da 
atividade desenvolvida, todavia é necessária sua continuidade. Dentre as dificuldades 
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encontradas destacamos os limites impostos pelo uso da plataforma digital. Embora o 
possível dentro da realidade da pandemia, acabou limitando a presença de participantes, 
já que julgamos que um número muito grande de pessoas impossibilitaria o diálogo e uma 
participação efetiva e qualificada, então constituímos um grupo pequeno e que reunisse 
pessoas da universidade e das escolas. Outra questão, foi decorrente da sobrecarga de 
trabalho dos professores no fim do ano letivo, gerando entre eles cansaço e esgotamento. 
Assim, por um entendimento do grupo, no último mês acabamos realizando atividades 
assíncronas.    

 

 
Forma (s) de contato com a ação 
 
Contato com a ação: martins_sue@hotmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 60616/2020 - UNIOESTE 
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DISCURSOS E AFETOS: CAMINHOS DE ESCUTA 

 
Luciana Vedovato1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Maridelma Laperuta Martins2, Mariangela Garcia Lunardelli3, Mirielly Ferraça4 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Estudos Bakhtinianos. Sociolinguística. 

 
Resumo 
 
A proposta do projeto foi a de realizar uma conversa com as professoras5/es envolvidos 
na atividade para ouvir a narrativa de como aconteceu o encontro com a teoria, qual o 
corpus de análise e qual o percurso do início de carreira até a consolidação na profissão, 
no intuito de tanto trazer à baila o diálogo teórico como, também, mostrar um pouco a 
história das pesquisadoras/res. A metodologia de escolha das convidadas/os considerou 
as três linhas que constituem o grupo de pesquisa ALEF (Análise linguística, ensino e 
formação da Unioeste/Foz do Iguaçu): Análise de Discurso pecheuxtiana, os estudos da 
teoria de Bakhtin, especialmente aqueles voltados para ensino e formação docente, e a 
Sociolinguística. As entrevistas foram realizadas a cada 15 dias, das 19 às 20h, via canal 
da Unioeste/Foz do Iguaçu.  
 
Apresentação 
 

Considerando o contexto singular imposto pela pandemia da COVID-19, muitas das 
atividades acadêmicas tiveram que ser reduzidas, suspensas e reorganizadas. Entretanto 
– e já considerando o funcionamento contraditório da própria história – temos algumas 
oportunidades para a reunião de pesquisadoras e pesquisadores por meio de encontros 
virtuais e assim continuarmos as atividades de pesquisa, incentivando, debatendo e 
estudando as questões que nos afetam enquanto pesquisadores. Nesse sentido, optamos 
por realizarmos, para além dos encontros já desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 
ALEF, diálogos com estudiosas e estudiosos que reflitam as questões atinentes à língua, 
ao discurso e ao funcionamento social de ambos. 
 E ao pensarmos em tais conversas, pensamos também no fundamental papel que 
as pesquisadoras/es têm no contexto histórico que estamos vivendo: compreender, 
interpretar, problematizar o real, fazê-lo sair da abstração e ser revestido de materialidade 

 
1 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: lucianavedovato@yahoo.com.br.  
2 Doutora, Letras, CELS, Foz do iguaçu. E-mail: chomsky1928@yahoo.com.br 
3 Doutora, Letras, CELS Foz do Iguaçu. E-mai: mglunardelli@gmail.com.br. 
4 Doutora, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: miriellyferraa@gmail.com. 
 
5 Optou-se por manter o feminino primeiro, pois as entrevistas são constituídas em sua grande maioria por 
mulheres. 
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simbólica que, no caso das três áreas de saber mobilizadas, passa pelo entendimento de 
como a língua funciona. Assim também, os nomes escolhidos  falam não apenas de uma 
língua fundada na estrutura, mas como e por quais caminhos os sentidos são construídos, 
fazendo perceber as relações histórico-sociais que encaminham os dizeres. 
 E, pensando ainda na história, também é objetivo da nossa proposta pensar como 
as pesquisadoras/es se constituíram como tal, como a teoria se tornou afeto e afetou o 
percurso histórico de cada uma/um. Ao perguntarmos tais questões, queremos também 
fazer com que nossas/os ouvintes também possam, de alguma forma, compreender o 
percurso de fazer ciência dentro da área da linguagem, os percalços e desafios da 
profissão. 
 

Procedimentos Adotados 
 
As entrevistas foram realizadas com o espaçamento de 15 dias entre cada uma (durante 
as entrevistas finais tivemos o intervalo de uma semana). Os entrevistadores organizavam 
um roteiro que era enviado para os/as entrevistados. Nos roteiros, as perguntas eram 
encaminhadas de forma a observarmos o percurso realizado durante a trajetória de 
pesquisa: como foram os estudos, a escolha dos objetos de análise, como constitui-se o 
funcionamento da pesquisa, quais as principais dificuldades, alegrias, etc. O intuído era 
realmente mostras para acadêmicos e acadêmicas que participavam das lives como uma 
pesquisa, uma trajetória de pesquisador é organizada.  
Enquanto os contatos e roteiros eram feitos e organizados, era a feita a confecção dos 
materiais de divulgação: cartazes para mídias sociais, organização do link do youtube, 
definição da plataforma (e testagem da plataforma). Optamos por fazer as entrevistas pelo 
canal do youtube da Unioeste/Foz do Iguaçu. Todas ficaram disponíveis e agrupadas na 
pasta “Discurso e Afetos: caminhos de escuta” que pode ser acessada pelos interessados 
a qualquer tempo. As entrevistas seguiram o roteiro abaixo: 

 
 
 

Relacionar as Atividades 
  

   

Entrevistas Dia Mês Entrevistadora 

Suzzy Lagazzi (Unicamp) 24 Setembro Mirielly Ferraça 

Rodrigo Acosta Pereira (UFSC) 01 Outubro Mariangela Garcia Lunardelli 

Terezinha da Conceição Costa-Hübes 
(Unioeste) 

15 Outubro Mariangela Garcia Lunardelli 

Ediene Pena Ferreira (UFOPA) 30 Outubro Maridelma Laperuta Martins 

Lucia Furtado Mendonça Cyranka - UFF 12 Novembro Maridlema Laperuta Martins 

Mirielly Ferraça - UNICAMP 25 Novembro Luciana Vedovato 

Fábio Barbosa Ramos Filho - UFRGS 03 Dezembro Luciana Vedovato 

Gesualda Lourdes Rasia dos Santos - UFPR 10 Dezembro  Matheus França 
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Resultados 
 
As entrevistas foram verdadeiras aulas sobre o percurso de realização de pesquisa dentro 
das áreas de Análise de Discurso, Estudos Bakhtinianos e Sociolinguística. As 
pesquisadoras e pesquisadores nos contaram como construíram não apenas os projetos 
de pesquisa, mas a própria vida. Nesse sentido, faremos um pequeno resumo sobre cada 
entrevista. 
 A professora Suzzy Lagazzi narrou toda a trajetória dela dentro da Análise de Discurso 
Francesa, quais as inquietações que nos afligem ao organizar um projeto de pesquisa e 
como a nossa pergunta de pesquisa é importante para pensarmos todas as etapas de 
trabalho.  
O professor Rodrigo Acosta Pereira falou também de sua trajetória de pesquisa, mas para 
além dela, fez uma bela reflexão sobre a condição atual em que nos encontramos: a 
grande questão do funcionamento do espaço público/privado. Ele narrou também a 
construção da pesquisa dentro dos pressupostos teóricos bakhtinanos, falando sobre a 
experiência de construir uma proposta de análise dialógica via Círculo de Bakhtin e como 
tal proposta impacta na produção de materiais didáticos e na reflexão sobre os processos 
de leitura e escrita no espaço escolar 
A professora Terezinha Costa-Hürbes fez um grande balanço sobre a docência. Foi uma 
entrevista emocionante que tratou, para além da perspectiva bakhtinana de estudos, ela 
tratou da profissão, da docência. De como é ser professora de uma instituição pública no 
Brasil. Relatou do constante e necessário compromisso com a qualidade da educação e 
como ao caminhar pelos estudos bakhtinanos encontrou um percurso que também 
justificou a própria história de docência.  
A professora Ediene Pena Ferrreira falou da importância das atividades que considerem 
as variantes linguísticas. Narrou como o grupo de pesquisa dela tem observado a fala de 
mulheres para refletir sobre a relação entre as questões de língua e sociedade. 
A entrevista da Professora Cyranka foi de uma generosidade imensa. Ela nos narrou toda 
a sua trajetória e o amor que sente pela docência. Foi uma conversa emocionada em que 
ela contou atividades de pesquisa nas escolas para debater como o preconceito 
linguístico limita a existência dos alunos e alunas. Ela contou do amor pela 
Sociolinguística e nos emocionou a falar de resistência. 
A conversa com a professora Mirelly Ferraça foi bastante rica. Nos narrou a sua trajetória 
de pesquisadora e contou como ela fez a investigação em um bairro de prostituição em 
Campinas. Detalhou os procedimentos de entrevistas e como a jornada no jornalismo 
contribuiu para o processo investigativo. 
Durante a conversa com o professor Fábio, tivemos uma aula sobre o funcionamento do 
arquivo em Análise de discurso Francesa, além de falar sobre a importância de 
pensarmos sempre a partir da perspectiva materialista nos estudos discursivos. Narrou o 
seu encontro com a AD e como tem sido o processo de ensino/aprendizado na pandemia. 
Por fim, a entrevista com a professora a Gesualda. Ela contou toda a trajetória de 
pesquisadora dentro da AD e de como os pressupostos da Análise de Discurso Francesa 
também ajudam a pensar a questão da resistência. Falou da prática de militância dentro 
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da carreira de professora da rede estadual de ensino e como tal prática fez com ela 
olhasse para AD como um caminho teórico para sustentar a práxis. 
 
Todas as entrevistas foram ricas e emocionantes e não poderiam ser tratadas como um 
resultado de curto prazo. Certamente elas ecoaram nos nossos processos cotidianos, de 
trabalho para pensarmos como fazemos pesquisa, como organizamos nossos objetos, 
como, em nossa trajetória, associamos a nossa vida aos pressupostos teóricos. Escutar 
professoras e professores que têm tanta clareza e caminhos tão consolidados de 
pesquisa nos ajudou certamente a pensarmos nossas próprias práticas. 
Dito isso, é preciso mencionar os desafios de fazer tudo de forma on-line. Falta de luz, 
dificuldades com as plataformas, sinal de internet... todos e outros problemas foram 
sentidos durante as lives. Não afetou de forma alguma a atividade, mas em alguns 
momentos foram foco de tensão e angústia. Ao mencionar as dificuldades, de certa forma, 
apresentamos também os caminhos que estamos construindo em tempos pandêmicos em 
que as formas de encontros acadêmicos ainda estão em construção.  
 
 
 
Considerações Finais 
 
O projeto todo foi um grande processo de aprendizagem: lidar com tecnologias, 
entrevistar ao vivo, organizar conversas que eram um entremeio entre o acadêmico e o 
pessoal. Ao nomearmos “Discurso e afetos: caminhos de escuta” queríamos saber dos 
afetos – no sentido ambíguo que afeto pode apresentar – o que nos afeta e por nos afetar 
é afeto, transforma-se em quem somos, em nossos caminhos de pesquisa. Escutar as 
professoras e professores falando nos possibilitou olhar o caminhar, as dificuldades, as 
alegrias. Foram momentos de muito aprendizado, troca e emoção. É absolutamente belo 
você ver professoras narrarem uma vida toda de envolvimento com pesquisa, com o 
ensino, com a educação pública. São narrativas assim que reforçam o valor das 
universidades, das pesquisas e da contribuição de ambas para a nossa educação como 
um todo. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
lucianavedovato@yahoo.com.br 
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ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA - SEGUNDA 
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Participantes: Gean Carlos Royer2, Jorge Antonio Berndt3, Thiana Nunes Cella4 
 

Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de Professores 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: análise literária; romance histórico; teorias contemporâneas. 
 

Resumo 
 
Este texto tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo projeto Estudos 
das Teorias Contemporâneas de Análise Literária, vinculado ao PELCA – Programa de 
Ensino de Literatura e Cultura/PROEX, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Campus Cascavel. Ao longo dos anos, o projeto vem auxiliando acadêmicos, professores 
e membros da comunidade externa na compreensão dos textos literários, afim de 
interpretá-los e analisá-los criticamente, fundamentando-se em teorias literárias 
pertinentes, com vistas à formação integral e descolonizadora de seus participantes. 
 

Apresentação 
 
“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 tanto com o PELCA – Programa de Ensino de Literatura e 
Cultura, como com o Grupo de pesquisa Ressignificações do Passado na América. O 
projeto objetivou, ao longo de sua história, contribuir para a formação de leitores críticos e 

 
1 Professor Pós-doutor em Literatura Comparada, curso de Letras Português/Espanhol e suas Respectivas 
Literaturas, Centro de Educação Comunicação e Artes (CECA), Campus Cascavel. E-mail: 
chicofleck@yahoo.com.br.  
2 Mestrando em Educação, bolsista Capes, do Centro de Educação Comunicação e Artes (CECA), campus 
Cascavel. E-mail: geancarlosroyer@hotmail.com.  
3 Acadêmico de Letras Português/Espanhol pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, 
do Centro de  Educação, Cultura e Artes (CECA), do campus de Cascavel. E-mail: jorge.berndt@unioeste.br. 
4 Doutoranda em Letras, Programa de pós-graduação Stricto Sensu em Letras, Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná — UNIOESTE, campus. Cascavel. E-mail: thianacella@gmail.com. 
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profissionais mais capacitados, instrumentalizados e capazes de proceder às abordagens 
do texto literário de posse de uma bagagem teórica consistente, pertinente e, 
especialmente, responsável por integrar o Ensino/Pesquisa e Extensão, que são os eixos 
principais de atuação da universidade pública. 
Nesse cenário, desde a sua criação, tal atividade extensiva vem auxiliando acadêmicos, 
professores e membros da comunidade externa na compreensão dos textos literários em 
suas multiplicidades de significação. Para tanto, buscou articular-se em ferramentas e 
estratégias de estudos para o aprimoramento e compreensão dos elementos constitutivos 
do texto literário, de forma a proporcionar um questionamento crítico cujo conteúdo 
propiciasse aos participantes a desautomatização e reflexão do discurso teórico crítico. 
Essas atividades foram desenvolvidas em conformidade à formação descolonizadora e 
integral do estudante, buscando incentivar – por meio de ações concretas – a leitura de 
diversas modalidades de textos literários. 
 

Procedimentos Adotados 
 
Na medida em que a literatura é “essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico 
que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da 
linguagem” (BARTHES, 1978, p.16), a execução do projeto demandou procedimentos 
metodológicos variados. Estes, desenvolvidos pelo eixo Teorias contemporâneas, inserido 
no macrocosmo do grupo de pesquisa Ressignificações do passado na América, vêm 
sendo propostos desde o ano de 2011, concretizando-se por intermédio de cursos, 
atividades de extensão, projetos e disciplinas especiais. 
Tais ações impactaram e impactam positivamente no desdobramento dos cursos de 
Licenciatura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Dentre uma 
ampla gama de atividades, o projeto impactou centenas de alunos, bolsistas, voluntários, 
docentes e membros egressos. Trabalhos sobre o desenvolvimento desse projeto já foram 
publicados, com informações disponíveis tanto na página do PELCA, disponível na rede 
social Facebook, quanto nas coletâneas publicadas, como por exemplo o título El universo 
literário em la enseñanza de español como lengua estranjera em Brasil (LOPEZ et al, 2018), 
cujo trabalho escritural final foi dirigido pelo projeto Ressignificações do passado na 
América. 
Em resumo, portanto, o projeto ampliou o conhecimento acerca da análise do discurso 
literário. Mediante o estudo das teorias literárias contemporâneas de análise da narrativa, 
do drama e da poesia. Instrumentalizou os leitores, fazendo deles serem capazes de 
valorizar, entender e criticar, de forma consistente e pertinente, a obra literária. A fim de 
acompanhar algumas dessas veredas, passamos à retomada de algumas de suas 
principais intervenções, cujo escopo abarcou distintas expressões culturais e sobretudo 
artísticas. 
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Resultados 
 
Desde a sua fundação, em 2011, o projeto se empenhou na divulgação do estudo da “teoria 
das formas literárias” (GENETTE, 2017, p. 15), como uma maneira de expandir os campos 
da pesquisa e do ensino, principalmente no que se refere à realização de cursos presenciais 
sobre a temática, e do suporte teórico aos eventos locais e nacionais cujo conteúdo 
circulasse pelas áreas da teoria literária, da história, da ficção, da memória, da tradução, 
dos letramentos e das distintas expressões culturais do universo americano e sobretudo 
latino-americano. 
Não obstante, é entre 2014 e 2016 que se dá início a um processo de engajamento 
recorrente, ratificado, por exemplo, por meio da oferta do curso de Aperfeiçoamento 
Linguístico, Língua Espanhol – nível Elemental. Nesta atividade, tratou-se de alguns 
aspectos linguísticos e culturais da Língua Espanhola, tais como os aspectos estruturais da 
língua espanhola, a prática de leitura e escrita na língua, as diversas normas gramaticais, 
os tempos verbais básicos, estudos contrastivos de usos semânticos e vocabulares, leitura 
e produção textual, dentre outros tópicos. 
Outra atividade de destaque realizada pelo projeto foi a realização do I seminário de 
Práticas de Ensino de Línguas e Literaturas no Âmbito do PARFOR, realizado no ano de 
2017, que buscou propiciar aos professores em formação pelo Parfor-Letras/Espanhol e 
Parfor-Letras/Português, bem como a seus formadores e demais participantes, um espaço 
de diálogo, de intercâmbio e de compartilhamento de experiências no âmbito do Ensino de 
Línguas: Espanhola e Portuguesa – e Literaturas: Hispano-americana, Espanhola, 
Brasileira e Portuguesa, além de promover discussões com palestrantes convidados sobre 
temas relacionados às Práticas de Ensino-aprendizagem de Línguas e Literaturas e às 
questões de gênero para, por meio da interação e do diálogo – com palestras, discussões, 
simpósios com comunicações –, ampliar o universo de formação acadêmica, continuada e 
profissional. 
Ainda em 2017, houve o curso intitulado Análise de Narrativas Híbridas de História e Ficção, 
módulos I e II, o qual instrumentalizou acadêmicos, professores e público em geral que, em 
seu cotidiano, são requisitados a ler, interpretar e analisar narrativas contemporâneas. 
Especialmente, a fim de alcançar uma compreensão mais aperfeiçoada da escrita literária 
em sua modalidade romanesca híbrida de história e ficção, não apenas pela compreensão 
de seus elementos constitutivos, mas também por meio de uma abordagem crítica que, 
partindo dos elementos constitutivos, leve o leitor ao entendimento do discurso em suas 
mais variadas formas. Tal objetivo foi alcançado pelo estudo e aplicação prática das 
diferentes teorias contemporâneas de análise da narrativa e pela compreensão da trajetória 
do gênero romance histórico. 
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No que se refere ao ano de 2018, o projeto Estudos das Teorias Contemporâneas de 
Análise Literária, em conjunto com o grupo de pesquisa Ressignificações do passado na 
América: processos de leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção - 
vias para a descolonização, CNPq/UNIOESTE, promoveu o I SEIPELL – Seminário 
Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura, realizado pelas universidades 
UNIOESTE/Cascavel-PR, UEM/Maringá-PR, UEFS/Feira de Santana – BA, primeira edição 
de 2018. A sua tarefa se deu especificamente no campo do apoio teórico para este evento 
que constituiu um espaço de diálogo e intercâmbio entre os domínios socioculturais do sul 
e do nordeste do país e sobretudo entre as diferentes visões de leitura, escrita, tradução, 
teoria e prática. Essa mesma participação ocorreu nos eventos posteriores, no II e III 
SEIPELL, realizados em Maringá e Feira de Santana, respectivamente, ainda em 2018; e 
também no IV SEIPELL e I SISP – Seminário de integração Sul – ProfLetras, realizado em 
2019, em Cascavel. 
Após um período em que se enfocou em outras participações publicações, em 2020, 
durante a pandemia de COVID-19, foram realizados, por vias remotas, dois cursos 
fundamentais e integrados: o módulo um e dois do curso de extensão Leituras dos Gêneros 
Híbridos de História e Ficção. Nos vinte e seis encontros que constituíram essas duas 
atividades, foi proposta a leitura de uma série de romances cujas temáticas circularam a 
inserção da mulher branca no Novo Mundo, a literatura infantil e juvenil no viés do 
descobrimento do Brasil, as figurações de Simón Bolivar pela literatura latino-americana, 
dos processos de conquista territorial do Paraná em uma visada ficcional, dentre outras. A 
partir da categorização desses textos, realizada sob a perspectiva proposta em O romance 
histórico de mediação: entre a tradição e o desconstrucionismo — releituras críticas da 
história pela ficção (FLECK, 2017), a ação foi concluída de modo a contribuir com os 
estudos do gênero romance histórico, bem como garantiu o aperfeiçoamento de seus 
integrantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. 
 

Considerações Finais 
 
O projeto Estudos das teorias contemporâneas de análise literária - Segunda Fase, busca 
incentivar e preparar os acadêmicos de Letras à prática leitora literária, tomada como 
indispensável ao docente em formação. Desta forma, intenta preparar e instrumentalizar 
seus participantes para a interpretação, compreensão profunda e crítica das diversas 
modalidades do texto literário.  
Assim, o projeto objetiva promover a discussão e estudo dos diferentes gêneros, temas e 
do emprego das mais variadas estratégias narrativas para a construção de sentidos na 
literatura; baseia-se, para isso, que a leitura do texto seja feita com base em pressupostos 
teóricos, a fim de orientar o leitor no entendimento da mensagem. Assim, a teoria literária 
tem sido essencial, ao longo das últimas décadas na análise de textos narrativos, líricos e 
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dramáticos que, por serem considerados como formas literárias complexas, tornaram-se 
mais fácil de serem compreendidos se utilizadas as teorias literárias adequadas. 
A formação do profissional de Letras precisa criar um espaço de discussão que se volte 
para a formação crítica, capaz de compreender o processo de elaboração e interpretação 
do texto literário, bem como possa atuar assertivamente em seu ensino. Nesse âmbito, por 
meio deste projeto, espera-se contribuir na formação leitora crítica e competente dos 
graduandos do curso de Letras, bem como na formação de professores pesquisadores mais 
bem qualificados, que venham a utilizar as teorias estudadas e impactem positivamente no 
ensino da rede púbica e privada de nossa região. 
Portanto, para que o desempenho dos acadêmicos de Letras seja exitoso, é necessário um 
espaço dentro das universidades onde a leitura crítica possa ser livremente discutida, sob 
a orientação de um profissional qualificado. Dessa maneira, o projeto Estudos das teorias 
contemporâneas de análise literária - Segunda Fase configura-se como um alicerce aos 
interesses acadêmicos dos participantes em especializar-se nesta área de estudos, além 
de promover um melhor desempenho linguístico dos participantes, e estimular o 
fortalecimento das relações entre o meio universitário e a comunidade externa. 

 
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) 
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Resumo 
 
O texto destaca ações de formação continuada do projeto de extensão “A primeira 
infância em foco: Práticas pedagógicas e institucionais de cuidado e educação da criança” 
com profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil de Francisco Beltrão/PR - 
CMEIs nos anos de 2019 e 2020. A formação perpassou a elaboração dos Projetos 
político-pedagógicos dos CMEIs, Proposta Pedagógica Curricular – PPC do munícipio e 
reflexões sobre o trabalho pedagógico na educação infantil durante a pandemia. 
 
 
Apresentação 
 

As ações destacadas neste texto do projeto de extensão “A primeira infância em 
foco: Práticas pedagógicas e institucionais de cuidado e educação da criança”, ocorreram 
em 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, 
coordenadoras pedagógicas e diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil – 
CMEIs do município de Francisco Beltrão/PR. O principal objetivo do projeto foi colaborar 
com o desenvolvimento profissional, proporcionando um processo de reflexão sobre as 
práticas pedagógicas e institucionais de cuidado e educação da criança pequena nas 
instituições de educação infantil públicas do município. Salientamos que esta parceira 
ocorre desde 2018, estreitando relações entre a universidade e as escolas, a fim de 
promover “a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 
(FORPROEX, 2012, p. 28) por meio da extensão universitária. 
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Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@yahoo.com.br   
2 Doutor em Educação e licenciado em Educação Física, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências 
Humanas, Francisco Beltrão. E-mail: luizcts@gmail.com  
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Esta ação de extensão se articula às pesquisas individuais e de iniciação científica 

do Grupo de Pesquisa Educação, Crianças e Infâncias – GPECI, integra as atividades do 
projeto Universidade da Criança5, o qual é coordenado pelo Núcleo de Estudos e Defesa 

dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ6 e este atua em colaboração neste projeto 

de extensão. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A base metodológica deste projeto é a pesquisa/formação, a qual permite que o 
processo formativo dos sujeitos participantes se dê com a reflexão sobre a prática 
pedagógica, articulando teoria e prática (GOMES, 2009). Esta proposição constitui 
comunidades de aprendizagem na escola, envolvendo o grupo de professoras, 
coordenadoras e diretoras na análise das ações e interações com as crianças nas 
instituições de educação infantil por meio da observação, escuta, registro e reflexão 
(OSTETTO, 2009). 

As ações desenvolvidas perpassaram a elaboração dos Projetos Político-
pedagógicos – PPP dos CMEIs. Para isso, realizamos, no ano de 2019, encontros 
mensais formativos com as coordenadoras pedagógicas e diretoras para discussões 
sobre os marcos situacional, conceitual e operacional (VASCONCELLOS, 2006), os quais 
constituem as bases de escrita de cada Projeto Político-pedagógico. Esses aspectos 
foram discutidos com as professoras dos CMEIs e elaborado o PPP de cada instituição 
com base em cada realidade institucional.  

Após essa escrita, a Secretaria Municipal de Educação de Francisco Beltrão, 
elaborou a Proposta Pedagógica Curricular para a educação infantil municipal, tomando 
como referência os PPPs das instituições de educação infantil. Aconteceram ainda:  

1) socialização de propostas metodológicas já vivenciadas pelos CMEIs, entre elas: 
Pedagogia de projetos - baseada nas experiências de Reggio Emília na Itália, e 
Pedagogia Montessoriana – com foco nos estudos de Maria Montessori;  

2) avaliação das ações de formação pelas professoras, diretoras e SMEC;  
3) planejamento de continuidade do projeto para 2020. 
Para o ano de 2020, as ações presenciais previstas foram suspensas em virtude da 

pandemia do COVID-19. Contudo, a formação continuada ocorreu com ações remotas 
após planejamento entre a equipe do projeto de extensão e a SMEC. O tema central 
formativo discutiu “Práticas pedagógicas na educação infantil: planejamento em foco” em 
dois momentos:  

 
5 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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1) “Rodas de Conversa” por turma de trabalho das professoras (Berçário; Maternal 
I; Maternal II e Maternal III);  

2) Lives transmitidas pelo canal do youtube do GPECI. 
As Rodas de Conversa foram realizadas na plataforma google meet e perpassaram 

4 eixos: educação infantil, família, crianças e pandemia. As professoras compartilharam 
como estavam realizando as atividades pedagógicas no momento de quarentena na 
pandemia, bem como expressaram as dificuldades no trabalho pedagógico em formato 
remoto, as quais destacamos: ausência das crianças, dificuldade de retorno das 
atividades pelos responsáveis das crianças, dificuldades com o uso da tecnologia 
(elaboração de vídeos para as crianças, uso do celular para envio de vídeos e trabalhos). 

As lives ocorreram de julho a setembro/2020 e abordaram os seguintes subtemas: 
a) A organização do trabalho pedagógico numa perspectiva montessoriana e de 

projetos;  
b) Políticas curriculares e planejamento: concepções e práticas na educação 

infantil;  
c) Os campos de experiência da BNCC na educação infantil; Rotina, planejamento 

registro e avaliação;  
d) A docência com bebês e crianças bem pequenas: reflexões sobre a pedagogia 

do contato e o planejamento;  
e) Experiências pedagógicas dos Centros Municipais de Educação Infantil de 

Francisco Beltrão.  
As lives foram transmitidas pelo canal do GPECI no youtube no endereço 

https://www.youtube.com/channel/UCfhzRSNV3nI3egGii5Dktcw, o qual foi disponibilizado 
para a comunidade em geral com interesse em discutir as temáticas propostas. Em cada 
live, as participantes puderam questionar os palestrantes sobre os subtemas da formação 
e avaliaram, via formulário do google forms, a realização dessa atividade e suas práticas 
pedagógicas institucionais. Esse material avaliativo está sendo sistematizado pelo grupo 
de professores da Unioeste que coordenam o projeto e será discutido em 2021, com a 
SMEC para a organização do próximo momento de formação continuada. 

Todo processo formativo teve como centralidade a 
reflexão/problematização/discussão dos momentos realizados, incluindo leitura de 
bibliografias, atividades de reflexão/ação/reflexão envolvendo a prática pedagógica. 
 
Resultados 
 

As ações desenvolvidas pelo projeto de extensão em 2019 e 2020, permitiram a 
participação efetiva das professoras, coordenadoras pedagógicas e diretoras dos CMEIs 
de Francisco Beltrão/PR e possibilitaram a escrita contextualizada de seus PPPs, 
destacando a identidade teórico-metodológica de cada instituição.  

Também temos como resultado a elaboração, pela Secretaria Municipal de 
Educação de Francisco Beltrão, da Proposta Pedagógica Curricular para a educação 
infantil municipal, baseada na realizada das instituições constante em seus PPPs, 
elemento central para a consolidação de uma educação infantil que expressa o que 
pensam e acreditam os sujeitos que a constituem.  
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A oferta da formação de forma remota, também trouxe resultados positivos para a 
formação continuada das professoras de educação infantil do município de Francisco 
Beltrão, quais sejam:  

a) o aprofundamento teórico-metodológico das temáticas ofertadas;  
b) o contato com profissionais e pesquisadores da área em nível nacional;  
c) a análise das problematizações encontradas na prática pedagógica na 

educação infantil, as quais se assemelham nos diferentes municípios 
brasileiros; 

d) a constatação de que muitas das dificuldades enfrentadas com o trabalho com 
as crianças pequenas, perpassarem momentos presenciais ou remotos.  

 Este último elemento pôde ser identificado durante a realização das Rodas de 
Conversa com as professoras ao expressarem a dificuldade quanto ao contato e 
envolvimento das famílias no acompanhamento das atividades pedagógicas com as 
crianças. O argumento estava na dificuldade dos pais na execução das atividades com as 
crianças, bem como o retorno do resultado das ações para o Centro Municipal de 
Educação Infantil.  Esse problema foi diagnosticado pelo projeto de extensão em 2018 
(quando iniciamos o projeto) e também nesse momento de pandemia com aulas remotas. 

Esses são alguns dos resultados experienciados durante o processo de formação 
do projeto de extensão e que se constituem em elementos para novos processos 
formativos. 
 
 
Considerações Finais 
 

Considerando o trabalho de extensão realizado com as professoras, 
coordenadoras pedagógicas e diretoras da educação infantil de Francisco Beltrão, nos 
anos de 2019 e 2020, destacamos a importância da universidade e, nesse projeto em 
especial, de 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 estreitando relações entre a universidade, as instituições de 
educação infantil e a Secretaria Municipal de Educação.   

Em 2019, a construção coletiva do Projeto Político-pedagógico de cada instituição 
pelo seu coletivo de profissionais e, como consequência a elaboração, pela primeira vez 
no município de Francisco Beltrão, da Proposta Pedagógica Curricular para esse nível de 
ensino, são elementos essenciais para a construção de uma educação infantil que 
compreende seu papel social. 

O ano de 2020, caracterizado por muitos desafios em função da realidade 
pandêmica do país, permitiu uma formação contextualizada, local e nacionalmente, da 
educação infantil no que tange ao trabalho pedagógico com as crianças em seus 
aspectos legais, históricos, conceituais e de prática pedagógica. 

Reafirmamos a necessidade da formação continuada de professores, baseada na 
pesquisa/formação, a qual permite a reflexão da ação pedagógica institucional pelos seus 
sujeitos analisada a partir das compreensões pessoais de criança, infância, cuidado, 
educação, brincar e identidade/formação docente. 
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Resumo 
 
O texto apresenta ações do projeto “A primeira infância e a formação continuada de 
professores”, e teve como público alvo professores, coordenadoras pedagógicas e 
diretoras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da região Sudoeste do Paraná. 
Objetivamos contribuir com o desenvolvimento profissional das participantes, refletindo 
sobre as práticas pedagógicas e institucionais de cuidado e educação da criança 
pequena, e a importância do brincar como elemento formativo na infância.  
 
 
Apresentação 
 

As ações destacadas neste texto se referem aos trabalhos desenvolvidos no 
projeto de extensão “A primeira infância e a formação continuada de professores”, que 
ocorreram em parceria com as Secretarias Municipais de Educação dos municípios de 
Chopinzinho, Francisco Beltrão e Planalto nos anos de 2019 e 2020, tendo como 
finalidade contribuir com a formação continuada de professoras, coordenadoras 
pedagógicas e diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e de 
Escolas de Ensino Fundamental. O principal objetivo do projeto é contribuir com o 
desenvolvimento profissional e a capacitação técnica das educadoras e educadores 
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envolvidos, proporcionando um processo de reflexão sobre as práticas pedagógicas e 
institucionais de cuidado e educação, sobre a concepção de criança como produtora de 
cultura e sobre a importância do brincar como elemento formativo na infância. Esses 
pilares orientadores do trabalho estão respaldados na perspectiva assumida pelo grupo 
de professores envolvidos no projeto, que tem como uma das premissas destacar o papel 
da criança como sujeito socialmente atuante e interveniente nas relações em que se 
insere e não apenas como coadjuvante a reboque e a mercê do adulto. Do mesmo modo, 
buscamos evidenciar a necessidade de um trabalho que contribua para o empoderamento 
dos profissionais da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma 
vez que este universo de trabalhadores da educação tem sido menosprezado ao longo da 
história recente. O trabalho tem por base quatro eixos temáticos: a formação de 
professores e a identidade profissional; a indissociabilidade entre cuidado e educação; 
infância e a criança produtora de cultura; e o brincar como direito da criança.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Este projeto de extensão tem como base a pesquisa/formação, pois entendemos 
que esta metodologia permite que o processo formativo dos participantes se dê com a 
reflexão sobre a prática pedagógica, articulando teoria e prática (GOMES, 2009). Nesse 
sentido, a proposta de trabalho valoriza as comunidades de aprendizagem na escola, 
envolvendo o grupo de professoras, coordenadoras e diretoras na análise das ações e 
interações com as crianças nas instituições de educação infantil por meio da observação, 
escuta, registro e reflexão (OSTETTO, 2009). 

As ações desenvolvidas tiveram como centralidade as discussões sobre a 
elaboração dos Projetos Político-pedagógicos - PPPs dos CMEIs e das Propostas 
Pedagógicas Curriculares – PPCs dos municípios. Nesse sentido, realizamos, durante o 
ano de 2019, encontros formativos com as professoras, coordenadoras pedagógicas e 
diretoras para discussões sobre os marcos situacional, conceitual e operacional 
(VASCONCELLOS, 2006). A dinâmica de trabalho adotada procurou debater com as 
professoras, pedagogas e diretoras, a importância de partir da realidade existente em 
cada instituição para, considerando o contexto vivenciado, discutir e propor elementos 
para a elaboração dos respectivos PPP's e PPC's. O roteiro de discussão, ainda que 
buscasse sempre olhar e valorizar o contexto particular de cada instituição educativa, 
esteve sempre pautado na reflexão sobre cuidado e educação, rotina, a criança como 
produtora de cultura e o brincar. 

A partir das discussões levantadas durante os encontros formativos, as professoras 
eram desafiadas a elaborarem memoriais e fundamentação teórica que embasaria a 
formulação dos documentos (PPP e PPC).  

No que tange à questão do brincar, foram realizadas oficinas formativas com 
coordenadoras dos anos iniciais e professores de educação física atuantes nas pré-
escolas e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essas oficinas tiveram como objetivos 
fomentar o debate conceitual sobre o brincar e dar maior visibilidade à importância do 
brincar, não somente como ferramenta pedagógica para os professores, tal como é 
questionado por Fortuna (2012), mas como elemento fundamental para o 
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desenvolvimento humano (MATURANA, 2004), especialmente durante a infância, ou 
mesmo como elemento da cultura (HUIZINGA, 2000).  

Ademais, as oficinas tiveram como objetivo oferecer subsídios para que o público 
participante da formação pudesse perceber a necessidade de se permitir mais ao ato de 
brincar com as crianças e não apenas gerir as brincadeiras infantis. 

Durante o ano de 2020, as ações presenciais foram suspensas em decorrência da 
pandemia de COVID-19, permanecendo apenas no formato online, através de lives que 
foram organizadas de modo a contemplar algumas das temáticas abordadas ao longo do 
processo presencial de formação continuada.  

Embora essas lives tenham sido organizadas inicialmente com vistas a um público 
específico, em virtude de serem realizadas em um canal virtual, possibilitou um alcance 
muito maior do que aquele que normalmente atingíamos nas formações presenciais. 

As lives ocorreram de julho a setembro/2020 e abordaram os seguintes subtemas: 
A organização do trabalho pedagógico numa perspectiva montessoriana e de projetos; 
Políticas curriculares e planejamento: concepções e práticas na educação infantil; Os 
campos de experiência da BNCC na educação infantil; Rotina, planejamento registro e 
avaliação; A docência com bebês e crianças bem pequenas: reflexões sobre a pedagogia 
do contato e o planejamento; Experiências pedagógicas dos Centros Municipais de 
Educação Infantil de Francisco Beltrão. As lives foram transmitidas pelo canal do GPECI 
no youtube no endereço https://www.youtube.com/channel/UCfhzRSNV3nI3egGii5Dktcw.  
 
 
Resultados 
 

As ações desenvolvidas no projeto de extensão, durante 2019 e 2020, 
possibilitaram a participação, intercâmbio e a formação continuada de professores de 
educação física atuantes nas pré-escolas e anos iniciais do Ensino Fundamental, no 
município de Francisco Beltrão, professoras, coordenadoras pedagógicas e diretoras de 
CMEI's dos municípios de Francisco Beltrão, Chopinzinho e Planalto. 

No que tange às professoras e equipe pedagógica dos Centros Municipais de 
Educação Infantil, o projeto contribuiu para a escrita contextualizada dos PPPs das 
instituições e PPC's dos municípios, destacando a identidade teórico-metodológica de 
cada contexto. 

A oferta da formação de forma remota, também trouxe resultados positivos para a 
formação continuada dos professores de educação infantil, quais sejam: o 
aprofundamento teórico-metodológico das temáticas ofertadas; o contato com 
profissionais e pesquisadores da área em nível nacional; a análise das problematizações 
encontradas na prática pedagógica na educação infantil que se assemelham nos 
diferentes municípios brasileiros e; a percepção de que muitas das dificuldades 
enfrentadas com o trabalho com as crianças pequenas, perpassam tanto os momentos 
presenciais quanto os remotos.  
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Considerações Finais 
 

Considerando o trabalho de extensão realizado com os professores de educação 
física, as professoras, coordenadoras pedagógicas e diretoras da educação infantil dos 
municípios atendidos pelo projeto, nos anos de 2019 e 2020, destacamos a importância 
da universidade e, nesse projeto em especial, de 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 à 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 as Secretarias Municipais de Educação.  

O desenvolvimento do trabalho de extensão, através desse projeto de formação, 
tem nos permitido perceber a importância de aproximar os debates que ocorrem no 
ensino superior, destacadamente no curso de Pedagogia, com a realidade da educação 
infantil e dos profissionais que trabalham nesse nível de escolarização. O projeto 
evidenciou a necessidade de ampliar os debates conceituais sobre temas que, embora 
sejam pertinentes ao campo epistemológico da Educação Infantil, das crianças e da 
infância, ainda estão muito distantes do domínio teórico-conceitual de quem trabalha com 
este público, o que favorece o acirramento dos limites vistos muitas vezes como natural e 
as dificuldades de operacionalização de propostas transformadoras que contribuam com a 
melhoria das condições de trabalho nos CMEI's e, por conseguinte, das condições 
existenciais de nossas crianças. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA INGLESA: TKT MÓDULO 1 

 
José Carlos Aissa1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Rodrigo Smaha Lopes2 (Subcoordenador da Ação de Extensão) 
 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: língua inglesa; formação continuada; TKT. 
 
Resumo 
 
Este projeto de extensão visou possibilitar aos professores de língua inglesa do Núcleo de 
Educação de Toledo-PR um espaço para o desenvolvimento do conhecimento teórico-
prático e linguístico, por meio de um curso de formação continuada, atrelado a um 
preparatório para o exame internacional Teaching Knowledge Test (TKT), da universidade 
de Cambridge. 
 
Apresentação 
  

Tendo em vista que a formação inicial não é suficiente para dar conta das 
modificações que, constantemente, impactam a disciplina sendo lecionada, assim como a 
falta espaços para praticarem o idioma fora da sala de aula onde atuam, este projeto 
visou possibilitar aos professores de língua inglesa do Núcleo de Educação de Toledo-PR 
um espaço para que pudessem se instrumentalizar, refletir e aprender sobre sua prática, 
contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento teórico-prático e linguístico, por 
meio de um curso de formação continuada – que, consequentemente, seja capaz de levar 
ao aperfeiçoamento docente e tenha reflexo no trabalho pedagógico em sala de aula –, 
atrelado a um preparatório para o exame internacional Teaching Knowledge Test (TKT), 
da universidade de Cambridge.  

Inicialmente, o convite para o curso de formação continuada foi feito apenas para 
os professores de inglês do município de Toledo. Todavia, devido à baixa procura no fim 
do ano de 2018, considerando os 46 professores de língua inglesa no município, à época, 
e ao interesse de outros municípios, estendemos o convite a todos os professores do 
Núcleo de Educação de Toledo. Esse núcleo atende 16 municípios da região e soma um 
total, segundo informações repassas pelo Núcleo, no ano de 2020, de 118 professores de 
língua inglesa (69 efetivos e 49 temporários). Ao final, 7 professores participaram da 
formação, sendo apenas um de outro município.  

 
1 Doutor, Letras Português/Inglês, CECA, campus de Cascavel. E-mail: jcapsu@hotmail.com.  
2 Doutorando, Letras Português/Inglês, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 

E-mail: rodrigosmaha@hotmail.com.  
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No 1º encontro, aplicamos um questionário para verificar com quais temas, dentre 
os contemplados pelo TKT módulo 1, eles teriam mais interesse em trabalhar durante os 
encontros. Apesar de todos os assuntos serem tratados durante os encontros, uma vez 
que fazem parte do módulo 1 do exame, tais dados foram importantes para sabermos 
quais assuntos dar mais atenção quando abordados nos encontros, o que refletiu, 
principalmente, na carga horária. 

Além desse questionário, nesse primeiro dia aplicamos um simulado do TKT 
módulo 1, a fim de verificarmos o nível de conhecimento dos professores antes do início 
do curso. Assim, dos 7 professores, 5 professores atingiram banda3 3 e 2 alcançaram 
banda 2. Percebemos, portanto, que a maioria dos professores 
 

[…] demonstra conhecimento abrangente e preciso de áreas no programa de 
estudos do Módulo 1 do TKT [...]. Ele/ela mostra familiaridade com a maioria dos 
conceitos, terminologia, práticas e processos testados no TKT Módulo 1, que 
relatam a descrição de habilidades linguísticas e de linguagem, fatores no 
processo de aprendizado de idiomas e a variedade de métodos, tarefas e 
atividades disponíveis para o professor de língua inglesa. O candidato 
geralmente é capaz de relacionar o conhecimento existente a situações 
familiares e não familiares em sala de aula (CAMBRIDGE ENGLISH, 2019, n.p.). 

 
Tais dados vão ao encontro da média dos brasileiros, em que se predomina a 

banda 3, desde 2005. Todavia, ninguém atingiu a banda 4, o que indicava ser possível um 
melhor conhecimento teórico em relação aos “termos e conceitos relacionados ao ensino 
da língua inglesa”, “fatores subjacentes à aprendizagem do inglês” e “materiais, tarefas e 
atividades para o ensino da língua inglesa”. Ademais, ninguém ficou com banda 1, o que 
demonstra, pelo menos, um conhecimento básico das questões anteriormente apontadas. 
Ao longo do curso, mais simulados foram aplicados a fim de verificarmos o 
desenvolvimento dos professores. 

 
Procedimentos Adotados 
 

O curso contou com uma carga horária de 60h/a distribuída 20 encontros 
presenciais de 3 horas semanais, de março de 2019 a fevereiro de 2020. De forma geral, 
os encontros tiveram uma estrutura mais ou menos fixa, isto é: primeiro, havia uma 
reflexão inicial sobre o tema com base e afirmações do próprio livro do TKT (SPRATT, 
PULVERNESS, WILLIAMS, 2017). Na sequência, era realizada uma atividade, do mesmo 
livro, para verificar o conhecimento dos professores quanto aos termos voltados ao tema 
sendo estudado. Às vezes, tal atividade era realizada como tarefa. Então, havia o estudo 
do conteúdo em si – que ocupava o maior tempo do encontro. Para finalizar o estudo do 
tema, discutíamos algumas implicações do tema voltadas à sala de aula, também trazidas 
pelo material. 

Ao final do encontro e para que pudessem continuar os estudos em casa, era 
entregue/enviada uma tarefa envolvendo um teste prático nos moldes do exame do TKT 
sobre o tema. Ainda, quando pertinente, eram trazidas atividades extras, retiradas do 

 
3 Banda equivale ao nível, sendo a banda 1 a mais baixa e a banda 4 a mais alta. 
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material The TKT course: training activities (WELING, 2009), a fim de consolidar o 
conteúdo e possibilitar um espaço maior para a prática. 

Ademais, em certos encontros, os professores tiveram que apresentar atividades 
sobre determinados temas. Assim, havia, além do trabalho com a teoria, atividades 
retiradas próprio livro do TKT (SPRATT, PULVERNESS, WILLIAMS, 2017), e atividades 
mais práticas para consolidar o conhecimento do tema em questão, tanto de outro 
material do TKT (WELING, 2009) como miniaulas. 

Resumindo, eram 18 unidades para serem trabalhadas em 20 encontros. O que 
fizemos foi reduzir o tempo de certas unidades – cujos temas eram de menor interesse 
para os professores –, a fim de deixar mais tempo para as demais. O tempo, todavia, não 
era algo fixo, pois dependia da densidade do tema e do engajamento dos professores 
durante as atividades e discussões. 

Vale ressaltar que uma vez que o curso foi parte da tese de doutorado4 e nosso 
objetivo, portanto, não era financeiro, não foi cobrado nada dos participantes. O único 
custo que eles teriam seria se decidissem fazer o exame oficial. Em 2020, devido à 
pandemia, o exame foi realizado em dezembro de 2020. Assim, entramos em contato com 
os professores, informando o valor atualizado (R$ 410 à vista e R$ 450 parcelado). 
Inicialmente, apenas dois professores cogitaram fazer o teste, porém ninguém acabou se 
inscrevendo. Ressaltamos, contudo, que a prestação do exame não era obrigatória e isso 
não interferiu na pesquisa, uma vez que usamos os simulados realizados ao longo do 
curso para fins de comparação. 
 
Materiais Utilizados 
 
 O curso girou em torno dos tópicos que compõem o teste do TKT, módulo I. Como 
material de estudo, o curso se pautou, principalmente, no único material oficial de estudo 
para o exame: The TKT course, Modules 1, 2 and 3 (SPRATT, PULVERNESS, 
WILLIAMS, 2017), da editora Cambridge University Press. 
 Tendo em vista o exame, o objetivo principal do livro é “Apresentar aos leitores os 
conceitos e termos sobre ensino e aprendizagem que são centrais para a TKT, e dar-lhes 
oportunidades de praticar para o exame com as atividades práticas e simulados.” 
(SPRATT, PULVERNESS, WILLIAMS, 2017, p. 2)5. Contudo, o material também objetiva: 

 
[...] 2 Apresentar aos leitores as principais teorias, abordagens, práticas e 
atividades atuais no ensino de língua inglesa e avaliar a sua utilidade para 
a sala de aula. [...] 3 Partilhar com os leitores detalhes de alguns dos 
muitos recursos, tais como websites, livros de gramática, manuais de curso 
e materiais complementares, disponíveis para professores de inglês. [...] 
[e] 4 Fornecer materiais e atividades que deem aos professores 

 
4 Essa tese, intitulada “Formação continuada do professor de língua inglesa: tecendo a práxis por meio do 
Teaching Knowledge Test (TKT)”, vem sendo desenvolvida pelo doutorando Rodrigo Smaha Lopes, sob 
orientação da Profa. Dra. Greice da Silva Castela, junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras, da 
Unioeste, campus de Cascavel. 
5 “To introduce readers to the concepts and terms about teaching and learning that are central to the TKT, 
and to give them opportunities to do exam practice with TKT practice test tasks and practice exam papers.” 
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oportunidades de desenvolvimento profissional e reflexão sobre o seu 
próprio ensino, explorando os conceitos que foram introduzidos6 (SPRATT, 
PULVERNESS, WILLIAMS, 2017, p. 2). 

 
Destas, merece destaque o quarto objetivo, pois, por também almejávamos um 

espaço, além da teoria e da prática, voltado à reflexão, momento a partir do qual, 
inclusive, algumas crenças dos professores sobre o ensino e a aprendizagem do idioma 
foram verificadas e analisadas ao longo da tese. 
 
Resultados 
 

A pontuação do teste é atribuída por meio de bandas que vão de 1 a 4, sendo esta 
a maior, e não há aprovação ou reprovação, mas indicação de como está o conhecimento 
do professor com relação aos temas do TKT módulo 1. Não há um documento oficial que 
indique exatamente qual o número de acertos para atingir cada uma das bandas. Em um 
dos documentos de informação para os candidatos (UCLES, 2005), encontramos a 
indicação de que para alcançar a banda 3, a média dos brasileiros, é necessário acertar, 
no mínimo, 45 questões. Já para a banda 4, é preciso, pelo menos, 70 acertos (ELT 
CONCOURSE, 2020). 

Resumidamente, a partir dos resultados dos simulados, podemos tirar as seguintes 
conclusões: 

1. Os professores que possuem maior proficiência da língua, comprovada por uma 
certificação internacional nível B2, de acordo com o Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas (QECR), são os que apresentaram os melhores resultados – 
pontuação ou banda. Isto nos indica que a proficiência linguística tem impacto no quão 
bem os conteúdos teóricos são assimilados/apreendidos, ou seja, quanto maior o nível, 
mais fácil é o processo de leitura e retenção do conteúdo. 

2. É perceptível, na maioria dos professores, uma melhora gradual no resultado 
dos simulados, indicando-nos algo que para nós pode soar óbvio: quanto mais tempo é 
dedicado ao estudo, melhor será a apreensão do conteúdo – o que, em nosso caso, se 
deu por meio da formação continuada, contribuindo para validar a sua 
necessidade/eficácia. 

3. A idade, o tempo que o professor leciona língua inglesa e a formação 
(graduação e pós-graduação) não necessariamente têm relação direta com os 
conhecimentos que possui.  

 

Considerações Finais 
 

De modo geral, é perceptível, por meio dos simulados realizados ao longo do 
curso, que houve uma melhora do conhecimento dos professores com relação aos 

 
6 “2 To introduce readers to the main current theories, approaches, practices and activities in ELT and to 
assess their usefulness for the classroom. 3 To share with readers details of some of the many resources, 
such as websites, grammar books, coursebooks and supplementary materials, available to English language 
teachers. 4 To provide materials and activities that give teachers opportunities for professional development 
and reflection on their own teaching by exploring the concepts which have been introduced.” 
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conteúdos do TKT módulo 1. Por meio do questionário final envolvendo a avaliação do 
curso que foi respondido pelos professores após o término de todas as atividade, 
detalhadas na tese em andamento, confirmam a nossa tese inicial de que o preparatório 
para o TKT, e não a realização do teste por si só, contribui para que professores 
desenvolvam um melhor entendimento dos princípios teóricos que sustentam suas aulas, 
tem impacto em seus conhecimentos linguísticos e na prática em sala de aula, bem como 
serve para refletir e revistar certas crenças que impactam o ensino/aprendizado da língua 
inglesa. 
 
Formas de contato com a ação 
 
rodrigosmaha@hotmail.com, (45) 99973-3073. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM MULTILETRAMENTOS DIGITAIS: UMA 

EXPERIÊNCIA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE TOLEDO/PR 
 

Clodis Boscarioli1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participante: Michelle Bedin2 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Formação Continuada do Professor; Multiletramentos; Tecnologias 
Digitais na Educação. 

 
Resumo 
 
O objetivo desta ação foi propor um programa de formação sobre multiletramentos digitais 
para docentes do Ensino Fundamental I da rede pública de ensino de Toledo/Paraná. Na 
primeira etapa buscou-se identificar os conteúdos sugeridos pelos professores e na 
segunda, 59 professores iniciaram a formação, de forma remota, com atividades 
síncronas e assíncronas. Pela análise dos dados coletados, verificou-se que os 
professores tiveram suas expectativas atendidas e que o grupo elevou seu conhecimento. 
 
Apresentação 
 
A sociedade busca, por meio de inúmeras pesquisas, compreender os novos contextos 
em que se desenrola a vida social diante das mudanças causadas pela revolução 
tecnológica, principalmente as tecnologias digitais (TD). A era da cibercultura em que 
vivemos está cercada de avanços científicos, disseminação de informações, produção de 
conhecimento e diferentes possibilidades de comunicação (LÉVY, 1999). Para esse autor, 
a conexão mundial de computadores fez surgir o ciberespaço. O termo abarca a 
infraestrutura material da comunicação digital, o universo de informações e os seres 
humanos que fazem uso das informações e “alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 
17). O autor especifica que a cibercultura está relacionada ao uso de técnicas, práticas, 
atitudes e valores que se desenvolvem com o ciberespaço.  

Em decorrência do crescente acesso aos computadores, telefones celulares, 
tablets e afins, conectados à internet, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, como consumidores 
e produtores de conteúdo, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação 
multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada 
vez mais ágil (BRASIL, 2017).  

 
1 Doutor, Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGEn), CELS, Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: clodis.boscarioli@unioeste.br. 
2 Mestranda, Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGEn), CELS, Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: miche.bedin@gmail.com. 
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A internet abriu possibilidades para a circulação de diferentes discursos e promove 
a autoria, a interação e a colaboração de textos multimodais ou multissemióticos3, ou 
seja, aqueles que se apresentam além do texto escrito. 

A formação de estudantes leitores e produtores textuais na escola requer um 
trabalho com práticas e procedimentos técnicos funcionais específicos. Nessa conjuntura, 
os desafios da escola se ampliam com a multiplicidade de formas de comunicação e a 
diversidade linguística e cultural da sociedade contemporânea. 

A escola que assume a concepção de leitura, escrita e oralidade como práticas 
sociais contribui à formação de sujeitos críticos e oferece aos estudantes situações de 
ensino e aprendizagem que provocam a reflexão sobre os diversos textos que eles têm 
acesso, observando a sua composição, seu discurso e sua circulação. 

Frente à realidade em que se incorpora, no cotidiano da maioria das pessoas, o 
uso de tecnologias digitais com gêneros discursivos que surgem ou adaptam-se 
combinando elementos verbais, não verbais, audiovisuais, hipertextos, evidencia-se a 
necessidade de a escola abrir a sala de aula para o trabalho com os multiletramentos. 

Basniak e Soares (2016) afirmam que é preciso proporcionar condições para que 
os professores participem de formações, reflitam sobre suas práticas pedagógicas e 
incorporem o uso de recursos tecnológicos. 

Tais considerações justificam e constituem a iniciativa do projeto de extensão que 
buscou planejar e desenvolver uma formação continuada acerca dos multiletramentos 
digitais a partir de conteúdos sugeridos por um grupo de professores. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A execução do projeto ocorreu em duas etapas. Na primeira, foram selecionadas 3 
escolas, levando em consideração a heterogeneidade socioeconômica em que estão 
inseridas, e por estarem localizadas em áreas distintas do município, todas da zona 
urbana. Destas, 40 professores do Ensino Fundamental I se voluntariaram para responder 
um questionário impresso entre os dias 17 a 20 de março de 2020. Neste instrumento 
buscamos compreender as concepções e as necessidades dos docentes, para 
pensarmos em conteúdos para uma formação continuada que lhes fosse de interesse em 
suas práticas pedagógicas. 

Na segunda etapa, 59 professores do Ensino Fundamental, anos iniciais, da rede 
pública municipal se inscreveram para participar da formação continuada de 30 horas, nos 
meses de agosto a novembro de 2020. Para a inscrição, os professores preencheram um 
formulário online com as informações pessoais, perguntas sobre o uso de tecnologias no 
ensino, formação continuada e multiletramentos, e por fim, se declararam cientes e 
suficientemente esclarecidos sobre a pesquisa, a partir do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, igualmente online, disponibilizado no formulário de inscrição. Toda a 
formação, devido à Pandemia da Covid-19, aconteceu de forma remota. 

A partir dos dados obtidos na primeira etapa da pesquisa elaborou-se a matriz da 
formação, conforme é possível observar no Quadro 1. 

 
3 Segundo Rojo (2012), textos multissemióticos são compostos por diversas linguagens (verbal e não 
verbal).  
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Quadro 1 – Matriz da Formação Continuada em Multiletramentos Digitais 

Formação Continuada 

Módulo 1 
(6 horas) 

Semana 1 

Apresentação da proposta da Formação Continuada em 
Multiletramentos Digitais; 
Estudo do texto: ROJO, R. Pedagogia dos Multiletramentos, In: 
ROJO R. e MOURA E. Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Editora Parábola, 2012; 
Uso do Google Drive: criação de conta, apresentação do serviço 
de armazenamento e aplicativos: Documentos, Planilha, 
Apresentação, Formulário e Jamboard. 

Semana 2 

Estudo do texto: ROJO, R. Pedagogia dos Multiletramentos, In: 
ROJO R. e MOURA E. Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Editora Parábola, 2012; 
Uso do Google Drive: criação de conta, apresentação do serviço 
de armazenamento e aplicativos: Documentos, Planilha, 
Apresentação, Formulário e Jamboard. 

Módulo 2 
(6 horas) 

Semana 3 

Estudo do texto: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE 
DO PARANÁ. Proposta Pedagógica Curricular: ensino 
fundamental (anos iniciais): rede pública municipal: região. 
Cascavel: ASSOESTE, 2020 (p. 146-155).  
Uso do aplicativo Apresentação do Google Drive. 

Semana 4 

Estudo do texto: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE 
DO PARANÁ. Proposta Pedagógica Curricular: ensino 
fundamental (anos iniciais): rede pública municipal: região. 
Cascavel: ASSOESTE, 2020 (p. 146-155).  
Produção de um livro virtual colaborativo utilizando o aplicativo 
Apresentação para publicação no site Issuu. 

Módulo 3 
(6 horas) 

Semana 5 

Estudo do texto: CANI, J. B.; COSCARELLI, C. V. Pedagogia dos 
Multiletramentos: alunos conectados? Novas escolas + novos 
professores. In: KERSH, D. F.; COSCARELLI, C. V.; CANI, J. B. 
(Orgs.) Multiletramentos e multimodalidade: ações pedagógicas 
aplicadas à linguagem. Campinas, SP: Pontes, 2016. 
Uso da plataforma gamificada Kahoot. 

Semana 6 

Estudo do texto: MACEDO, R. F. da S. et al. Multiletramento: o 
uso da plataforma pixton como recurso didático na produção de 
histórias em quadrinhos. Anais III CONEDU. Campina Grande: 
Realize Editora, 2016. 
Publicação do livro virtual no site Issuu. 
Uso da plataforma Pixton para produção de histórias em 
Quadrinhos. 

Módulo 4 
(6 horas) 

Semana 7 

Estudo do texto: CANFIL, D. C.; ROCHA, D.; FACHI, C. C. P. 
Podcast: o universo midiático em sala de aula. In: CONGRESSO 
DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO SUL, XI, Novo 
Hamburgo, RS: Papers: Intercom, 2010. p. 508. 
Uso da plataforma StoryboardThat para produção de histórias em 
Quadrinhos. 

Semana 8 
Estudo do texto: MONTEIRO, J. C. S.. Padlet: um novo modelo de 
organização de conteúdo hipertextual. Revista Encantar, v. 2, p. 
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01-11, 2020. 
Uso do site Anchor para Produção de Podcast. 
Uso do site Padlet 

Módulo 5 
(6 horas) 

Semana 9 

DIAS, A. V. M. Hipercontos multissemióticos: para a promoção dos 
multiletramentos. In: ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (Org.). 
Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012, 
p. 95-122. 
Demonstração de uso do programa OBS Studio para gravação de 
videoaulas. 

Semana 10 
Demonstração de uso do programa Schotcut para edição de 
vídeos. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 
A formação ocorreu em 10 encontros em uma sala virtual do Google Meet4, sempre 

nas quartas-feiras à noite, de acordo com um cronograma estabelecido junto aos 
professores. Utilizou-se o sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas Google 
Classroom5 durante a formação para reunir as atividades, informações e textos e o 
aplicativo WhatsApp com o objetivo de trocar informações. 

Envolveram estudos, debates, leituras prévias de textos e materiais que foram 
sugeridos aos participantes e atividades práticas individuais e coletivas para conhecer 
e/ou aprofundar os conhecimentos acerca de aplicativos, sites e plataformas que 
pudessem contribuir para ampliar as práticas de ensino, destacando os multiletramentos. 
 
 
Resultados 
 
O objetivo desse projeto de extensão foi propor um programa de formação sobre 
multiletramentos digitais para professores do Ensino Fundamental I da rede pública de 
ensino de Toledo/Paraná, ocorrido sob a forma de encontros síncronos conforme 
observa-se na Figura 1 e atividades assíncronas. 
 

Figura 1 – Momentos da formação em encontros síncronos 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

 
4 Disponível em: https://meet.google.com/ 
5 Disponível em: https://classroom.google.com/ 
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As ações visaram incentivar práticas pedagógicas que incorporem as tecnologias 
digitais na perspectiva dos multiletramentos a partir de conteúdos sugeridos por 
professores.  

Para essa formação, 59 professores se inscreveram e responderam um 
questionário inicial. Após a conclusão da formação, 17 professores enviaram Planos de 
Aula, como atividade de conclusão do curso e 27 avaliações da formação.  

Dos planos enviados, em 8 deles o professor utiliza as TD voltadas para o ensino e 
em 9 o estudante faz uso dos recursos tecnológicos em atividades que promovem o 
aprendizado. 

Sobre as expectativas dos professores com relação à formação 48,1% respondeu 
que atendeu as expectativas e 51,9% responderam que superou. Os professores 
apontaram como ponto positivo a metodologia, a dinamicidade, a troca de experiência, o 
momento (pela necessidade causada pela pandemia), a interação entre os participantes, 
atividades práticas, a formadora. Os professores destacaram também que o 
conhecimento evoluiu a partir da formação continuada.  

Por meio dos questionários respondidos, pela participação e troca de experiências, 
percebe-se que a formação ressignificou a prática docente no planejamento das aulas, na 
elaboração dos objetivos das aulas, na metodologia e no processo de avaliação. É 
possível inferir que foi possível explorar as potencialidades das tecnologias digitais e a 
reflexão sobre práticas pedagógicas que oportunizem a multiplicidade linguística e cultural 
que caracterizam a sociedade contemporânea.  

Essas práticas criam oportunidades para demonstrar o propósito da linguagem 
verbal e não verbal utilizadas nos textos multimodais. Porém, são necessários ao 
professor saberes teóricos e metodológicos com o propósito de contribuir para uma leitura 
crítica (CANI, COSCARELLI, 2016). E a formação continuada, como destacam Arruda e 
Grosch (2020), pode se constituir em importante espaço de diálogo, na troca de saberes 
pedagógicos e na ressignificação do trabalho docente. 
 
Considerações Finais 
 
Partiu-se do pressuposto de que uma formação continuada para professores do Ensino 
Fundamental I poderia incentivar práticas pedagógicas que incorporem as tecnologias 
digitais na perspectiva dos Multiletramentos. Após a primeira etapa, da qual obteve-se os 
gêneros discursivos e práticas indicadas por um grupo de professores, uma matriz de 
conteúdos em que fosse possível um trabalho remoto, por conta da Pandemia da COVID-
19 foi construída e executada. Outra preocupação foi que os professores pudessem ter 
dificuldades em relação as tecnologias digitais ou que não possuíssem muita experiência. 
Será que conseguiriam avançar na formação, ou as atividades remotas seriam um 
obstáculo a mais? 

Durante o processo, ora mais centrado na questão da formação de professores, 
ora nas TDIC e em outros momentos, nos multiletramentos, muitos professores 
desistiram. Alguns entraram em contato relevando o motivo: problema no computador, 
muita dificuldade em acompanhar e mudança na rotina familiar, essas foram as principais 
justificativas. As “perdas” desmotivaram em alguns momentos. Porém, outras mensagens 
recebidas dizendo que a partir da formação os professores adaptaram atividades e 
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aplicaram com os estudantes de forma remota, devolveram a vontade de querer 
continuar.  

Referente à formação, concluiu-se que o desenvolvimento das ações do projeto foi 
uma forma de contribuir com o processo formativo dos professores, que é contínuo. 
Assim, mediante o uso das TD, professores e estudantes podem se reconhecer como 
autores do conhecimento a partir de diferentes linguagens, acessando, produzindo e 
fazendo circular textos diversos na sociedade.  

Nesse sentido, as ações desenvolvidas a partir dos multiletramentos e das práticas 
de reflexão sobre a língua, pautadas em situações reais de comunicação e interação são 
também, formas de contribuirmos com a discussão de assuntos importantes não só para 
a escola, mas à sociedade, que desejamos que seja cada vez mais justa e igualitária. 

 
Formas de contato com a ação 
 
Telefone: (45) 99914-3916; E-mail: miche.bedin@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número do projeto: 59243/2019 
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ESCOLA E REDE DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 
Cecília Maria Ghedini1 (Coordenadora da Ação de Extensão)  

Carlos Antônio Bonamigo2 (Sub-coordenador da Ação de Extensão)  

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Formação de Professores) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Escolas Públicas do Campo; Educação do Campo; Formação 
Continuada de professores. 

 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta o 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”, que se realiza em duas frentes, com três 
eixos: articulação e fortalecimento das escolas, acompanhamento pedagógico e, 
formação continuada. Avançou-se na parceria com NREs e na integração da extensão à 
pesquisa. As ações constituídas consolidam a presença da Universidade nestes espaços. 
 
Apresentação 
 

A região Sudoeste do Paraná é marcada por grande presença de agricultores 
familiares e, por isso, por uma presença significativa de escolas públicas do campo. Em 
2019, havia 86 escolas do campo, distribuídas entre os núcleos regionais de educação – 
NRE de Francisco Beltrão (45), Dois Vizinhos (7) e Pato Branco (15), com 806 
profissionais da educação, sendo 498 do Quadro Permanente do Magistério (QPM) e 308 
contratados pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS). Em relação aos estudantes, 
constituem 5.738, distribuídos entre o Ensino Fundamental (4.458), Ensino Médio (1.120) 
e Educação de Jovens e Adultos (160). Em 2020, havia nos NRE de Francisco Beltrão, 
Dois Vizinhos e Pato Branco 84 escolas estaduais do campo, 5 escolas indígenas e uma 
escola quilombola, totalizando 6.701 estudantes. Na modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos nas escolas estaduais do campo havia 205 estudantes. (Paraná, 2020).  

Este cenário remete a manter em curso processos como o Projeto Permanente de 
Extensão: “Fortalecimento das Escolas Públicas do Campo da Região sudoeste do 

 
1 Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana/UERJ, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências 
Humanas, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: cemaghe@gmail.com 
2 Doutor em Educação/UFRGS, Curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas, campus de Francisco 
Beltrão. carlos.bonamigo@unioeste.br 
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Paraná na perspectiva da Educação do Campo: Rearticulação da Escola e Rede de 
Formação de Educadores”, que tem como objetivo rearticular as escolas públicas do 
campo com base nas garantias legais da Educação do Campo e aprofundar o 
conhecimento dos professores, contando com uma Rede de Formação dos Professores 
das Escolas Públicas do Campo e consolidar a Educação do Campo como política pública 
e modalidade educacional. Tais objetivos tornam-se prática social em duas frentes de 
trabalho: a rearticulação e acompanhamento às escolas públicas do campo na região 
Sudoeste do Paraná e a formação de professores que, por sua vez, se materializam em 
três eixos de ação: a rearticulação e fortalecimento das escolas, o acompanhamento 
pedagógico e organizativo direta e indiretamente e a formação continuada dos 
professores, de forma presencial e semipresencial. Este último conta a Rede de 
Formação de Professores das Escolas Públicas do Campo – Refocar. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O trabalho se dá em escolas públicas do campo, desenvolvendo-se de forma direta 
e indireta, algumas das quais estavam em risco de fechamento e outras, por terem 
dificuldades em relação à modalidade da Educação Básica do Campo nos aspectos 
pedagógicos, de participação da comunidade e com a maior parte do quadro de 
professores do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Atua-se em seis escolas: uma no 
município de Francisco Beltrão, duas em Enéas Marques e três em Verê – PR, do Núcleo 
Regional de Educação (NRE) de Francisco Beltrão, destas, quatro permanecem no 
acompanhamento direto e duas no indireto. Alcançam-se também, de forma indireta, 
diversas escolas de outros NREs na região Sudoeste do Paraná. 

O público destas escolas é bastante heterogêneo, mas na sua maior parte são 
famílias agricultoras que produzem com base nos modos da agricultura familiar 
camponesa, integradas às agroindústrias, com produção de leite em pequena escala ou 
plantando grãos, na maior parte em terras de arrendamento. Encontram-se também 
assalariados com trabalho no campo ou no espaço urbano e, um número relevante dos 
que não tendo a propriedade da terra, vivem “de favor” em outras unidades de produção, 
tendo como renda apenas auxílios como do Programa Bolsa Família. Apresentamos um 
exemplo, da renda das famílias de uma das escolas acompanhadas, no município de 
Enéas Marques, a Escola do Campo de Pinhalzinho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Atividades Econômicas das Famílias 
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Na prática das escolas, assim como na atuação da universidade, estes três eixos 
se entrelaçam, buscando dar conta de colocar em curso mediações que permitam 
aproximar-se do que se espera da escola do campo, na perspectiva do movimento 
histórico da Educação do Campo em curso, a mais de mais de vinte anos no país.  

O primeiro eixo: rearticulação e fortalecimento das escolas, tem-se ampliado seu 
alcance, sobretudo em função dos compromissos assumidos no Manifesto do I Encontro 
Nacional das Escolas Públicas do Campo (I ENEPUC), destacando-se os trabalhos de 
atuação do Grupo de Trabalho (GT) do Enepuc, para pensar e produzir mudanças 
institucionais às escolas em risco de fechamento e, ampliar o processo em curso na Rede 
de Formação de professores, para outras regiões e escolas.  

O segundo eixo movimenta-se no acompanhamento pedagógico e organizativo, de 
forma direta e indireta às escolas. Estas desenvolvem diversas movimentações em 
espaços, tempos e instrumentais metodológicos com intensidades e articulações 
diferenciadas, a depender de sua realidade, como número de estudantes e de 
professores, séries, tempo de acompanhamento, inserção na comunidade entre outros. 

O terceiro eixo abarca a formação continuada dos professores das escolas públicas 
do campo e organiza-se por meio de uma rede, a Refocar. Esta rede realiza-se em dois 
níveis: pela participação nos grupos de estudo presenciais no espaço das escolas ou dos 
municípios, mediados pela rede on line, no que se refere aos materiais e procedimentos 
normativos de realização das atividades, além disso, com formação direta nas escolas 
que aceitam o acompanhamento pedagógico e organizativo. 

 
Resultados 
 

Com foco em tornar concreto o que prevê a legislação brasileira, especialmente o 
Decreto nº 7.352/2010 (BRASIL, 2010a) e a Resolução nº 4/2010 (BRASIL, 2010b) e, 
considerando que a maior parte das escolas do campo situadas nesse contexto de 
agricultar familiar camponesa da região, desconhece a legislação que prevê o direito da 
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escola a se organizar como Modalidade da Educação Básica do Campo (conteúdo e 
forma), avançou-se em fortalecer tempos, espaços e instrumental metodológico que 
dessem conta de uma forma e conteúdo possíveis nesta modalidade educacional. Esta 
produção toma por base as referências históricas da Educação do Campo (EdoC) no 
Brasil e, ancora-se na Educação Popular de base latinoamericana, considerando as 
condições de desconhecimento e fragilidade que se encontram essas populações. Por 
isso, toma-se como horizonte o que diz Frigotto: “O que importa reter desta perspectiva é 
sua direção. Direção que não se reduz a efetivar uma crítica à visão burguesa de homem, 
sociedade, trabalho e escola, mas que faz germinar os mecanismos e instrumentos para 
fazer valer os interesses dos dominados”. (FRIGOTTO, 1984, p. 212). 

Esta perspectiva do trabalho de extensão, no primeiro eixo, tem possibilitado a 
produção de uma lógica que rearticula as escolas, fortalece e amplia sua visibilidade e 
inserção em espaços como o debate das políticas públicas, relação com a universidade e 
o desafio diante da eminência de seu fechamento. Contou também com o diálogo junto às 
instituições como os NREs, a Secretaria Estadual de Educação (SEED), com os gestores 
e professores, como demonstrado no quadro abaixo.  

 
Quadro 1: Rearticulação das Escolas Públicas do Campo 

 

REARTICULAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CAMPO 
 
 
 
 
Encontros, 
reivindicações, 
participação em 
coletivos, articulações, 
Fóruns, Jogos das 
Escolas do Campo  
e Avaliações e 
Produções escritas. 

Encontro reivindicatório com autoridades como deputados, chefes dos 
NREs e escolas parte da Refocar dos três NREs da região sudoeste do 
Paraná. 

Produção/organização de uma publicação dos resultados dos cinco 
anos de trabalhos da extensão e da pesquisa. (GHEDINI; BONAMIGO, 
2020). 

Encontros de Trabalho do GT Enepuc (NREs de Francisco Beltrão, Dois 
Vizinhos e Pato Branco). 

Participação nos encontros do Coletivo, construção dos Projeto Político 
Pedagógico (PPPs) com as comunidades, eventos da escola, estudos 
entre outras necessidades. 

Participação da Articulação Sudoeste de Educação do Campo. 

Participação da Articulação Estadual de Educação do Campo – ARPEC. 

Participação do Fórum Nacional de Educação do Campo – FONEC. 

Animação do processo dos Jogos das Escolas do campo, junto às 
escolas e aos educadores e participação nas etapas de realização. 

Avaliação com as escolas, os coletivos e a coordenação da Refocar ao 
final de cada ano letivo. 

 

No segundo eixo, o acompanhamento pedagógico e organizativo às escolas se deu 
de forma direta e indireta, em movimentações “para dentro” e “para fora” da escola. As 
movimentações “para dentro” da escola consolidaram espaços, tempos e instrumental 
metodológico como a jornada de saberes e planejamento; o círculo de saberes e 
conhecimento; a auto-organização dos estudantes para ensino e estudo; as salas 
laboratório e os reagrupamentos das séries. As movimentações “para fora” da escola se 
articulam ao local, às comunidades e organizações dos entornos da escola, ao coletivo de 
professores e de estudantes com tempos, espaços e instrumental metodológico como o 
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inventário e dossiês da realidade, as trilhas escola-família, as varandas de partilha e os 
vínculos com o trabalho a cultura: agroecologia, resíduos, trocas de sementes. 

 
Quadro 2: Acompanhamento às escolas públicas do campo 

ACOMPANHAMENTO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DO CAMPO 

Movimentações “para dentro” da escola 

Produção de Espaços, 
Tempos e do Instrumental 
Metodológico da Modalidade 
da Educação Básica do 
Campo (conteúdo e forma). 

Jornada de Saberes e Planejamento. 

Círculo de Saberes e Conhecimento. 

Auto-organização dos Estudantes para Ensino e 
Estudo. 

Salas Laboratório. 

Reagrupamentos das séries. 

Movimentações “para fora” da escola 

Produção de Espaços, 
Tempos e do Instrumental 
Metodológico da Modalidade 
da Educação Básica do 
Campo (conteúdo e forma). 

Inventário e Dossiês da Realidade. 

Trilhas Escola-Família. 

Varandas de Partilha. 

Vínculos com Trabalho e Cultura: agroecologia, 
resíduos e trocas de sementes. 

 
De forma indireta, o acompanhamento utiliza-se dos materiais e orientações para 

um trabalho específico das escolas do campo com a mesma proposta de Tempos, 
Espaços e Instrumental Metodológico do processo em curso. Em tempos de pandemia, 
esses momentos coletivos se deram de forma remota, tanto com cada escola quanto com 
os gestores ou com grupos que envolvessem mais escolas.  Ainda se estabelecem 
momentos mais gerais de diálogo sobre questões específicas do trabalho da escola, com 
o apoio de materiais, como no caso da organização do PPP, de planejamento coletivo, 
atividades de campo como os processos que se dão no espaço-tempo dos vínculos com 
trabalho cultura, especificamente, da agroecologia nos entornos das escolas. 

No eixo três, formação continuada de professores, no ano de 2019, foram 12 
grupos de estudo e, em 2020, 10 grupos que optaram por um dos sete cursos disponíveis 
na rede. No último ano, por conta da pandemia, ofertou-se um momento de estudos on 
line com para os professores de um mesmo curso, de diferentes municípios da região. 
Esse encontro, ainda que virtual, possibilitou uma reflexão sobre a formação continuada 
realizada coletivamente e com a assessoria direta dos professores da universidade, por 
isso sugeriu-se criar um curso de especialização, nesta mesma concepção e método e 
numa forma aproximada do processo dos grupos de estudo da Refocar. 
 
Considerações Finais 
 

Tomando-se um ponto de vista geral é possível identificar-se como desafios ou 
negatividades, a distância da universidade e entre as escolas, pois isso gera um custo 
alto em locomoção e atrapalha a articulação necessária, assim como a rotatividade de 
professores PSS, que impõe um ritmo mais lento às mudanças necessárias às escolas. 
Ainda, a falta de recursos que sustentem, em alguma medida a formação continuada, por 
exemplo, materiais, encontros nos polos, viagens de estudo, etc. O autofinaciamento, 
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neste momento de crise, que alcança também os salários dos educadores públicos, tem 
sido pouco possível.  

Contudo, mesmo diante destes desafios é possível afirmar que este projeto de 
extensão tomou uma proporção importante no que se refere a fortalecer as escolas e a 
produzir referências que criem consciência aos educadores e comunidades em relação a 
se ter um conhecimento com qualidade, revertendo a crença de que nestas escolas o 
ensino é “mais fraco”. Neste sentido, destaca-se uma melhora no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas, nos últimos dois anos, 
melhora esta que se atribui ao acompanhamento pedagógico e organizativo. Nisso se 
inclui a formação continuada que possibilita uma articulação e fortalecimento pela prática 
coletiva, sejam os jogos das escolas, os eventos, os grupos de estudo presenciais entre 
outros. Além destes aspectos é essencial a presença e a marca da Unioeste junto à 
comunidade da região, fazendo com que ela passe a perceber que o trabalho da extensão 
e da pesquisa tem impacto no concreto no espaço social onde se inserem esta instituição.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Cecília Maria Ghedini. E-mail: cemaghe@gmail.com 
Carlos Antônio Bonamigo. E-mail: carlos.bonamigo@unioste.br 
Endereço Eletrônico: https://www5.unioeste.br/portal/grupos-de-pesquisa-beltrao/gefhemp 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
49150/2016 
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Resumo 
 
O Grupo de Estudo sobre Gênero e Sexualidade é um projeto de extensão interdisciplinar 
cujo objetivo é problematizar as questões relacionadas à sexualidade, gênero e 
educação, a partir da análise de discurso e da noção de imaginário. Caracteriza-se pelo 
levantamento bibliográfico, estudo de textos acadêmicos, narrativas fílmicas e outras 
formas de linguagens, promoção de eventos sobre a temática. Resulta na contribuição 
com o trabalho docente; proporciona análises e discussões científicas sobre a temática. 
 
 
Apresentação 
 
Evidenciamos que a sexualidade e suas manifestações são inerentes à constituição 
humana, uma vez que constroem nossas subjetividades, nossas identidades e nossas 
vivências. Em meio a preconceitos e mitos, expressamos nossas sexualidades em todos 
os espaços sociais, dentre elas, a escola. Temos vivenciado discursos de intolerância 
diante das sexualidades que fogem aos padrões heteronormativos, os quais produzem 
discriminação, violências e até crimes de ódio.  
O Grupo de Estudos sobre Sexualidade e Educação – GEPEX como projeto de extensão 
tem com proposta um grupo de estudos interdisciplinar, envolvendo os cursos de Letras, 
Pedagogia, Enfermagem e Biologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, campus de Cascavel/Pr. É composto por coordenador e coordenadoras, 
colaboradores e colaboradoras e participantes, sendo professores e professoras da 
universidade, alunos e alunas da graduação e pós-graduação, e também conta com 
pessoas da comunidade externa à Unioeste. 
O projeto de extensão iniciou suas atividades em agosto de 2018 e, desde então realiza 
encontros mensais, de modo presencial na universidade, no período noturno. No ano de 
2020, houve uma mudança no direcionamento das atividades, as quais foram realizadas 

 
1 Doutora em Educação, Pedagogia, CECA, campus de Cascavel. E-mail: andreamartelli72@hotmail.com  
2 Mestranda em Educação, PPGE, campus de Cascavel. E-mail: patriciacanabarro@hotmail.com  
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de forma remota, por conta da Pandemia ocasionada pelo COVID-19, mas manteve os 
encontros mensais.  
Destacamos o ano de 2020, por conta de todo contexto e das mudanças na forma de 
interação e realização das atividades. Em meio a Pandemia, um assunto nos chamou 
atenção foi o aumento dos casos de violência contra a mulher no país. Por meio de 
algumas reportagens publicadas no início da Pandemia, os dados já demonstravam um 
aumento dos casos de violência doméstica por conta do isolamento social. 
O trecho de uma reportagem do site UOL Notícias (18/04/2020) já apontava que 
“mulheres e meninas estão enfrentando um severo aumento da violência doméstica e 
social em decorrência do isolamento social – em quatro dias de confinamento, houve um 
aumento de 50% dos casos no RJ”. Em outro site, da página G1 – Bem estar 
(19/04/20020), o título da matéria era: “Violência física e sexual contra mulheres aumenta 
durante isolamento social provocado pelo coronavírus”. Já em outra matéria, do site O 
GLOBO (01/05/2020), cujo título: “Violência doméstica dispara na quarentena: como 
reconhecer, proteger e denunciar”, afirma que, “[...] segundo a ONU Mulheres, é uma das 
preocupações durante a quarentena, já que não somente as mulheres estão afastadas de 
suas redes de apoio (familiares e amigos), mas estão tendo que conviver com o possível 
agressor”. Sendo assim, o grupo viu a necessidade de abordar e chamar atenção sobre o 
assunto. Dessa forma, essas reportagens fundamentaram as discussões do grupo, foram 
norteadoras, uma vez que eram atuais e trouxeram dados importantes. 
Para Khori (2012), “a violência de gênero está caracterizada pela incidência dos atos 
violentos em função do gênero ao qual pertencem as pessoas envolvidas [...] e afirma 
que, “a expressão violência de gênero é quase um sinônimo contra a mulher, pois são as 
mulheres as maiores vítimas da violência”. Dessa forma, enfatizamos a importância de 
trabalhar sobre este assunto, problematizando as questões sobre os gêneros, a fim de 
contribuir para o fim das desigualdades, da discriminação e de todo tipo de violência. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades desenvolvidas se caracterizam pelo levantamento bibliográfico e estudos de 
textos acadêmicos, narrativas fílmicas, outras formas de linguagens e a promoção de 
eventos sobre a temática. Um dos requisitos para a participação nos encontros do grupo    
é a leitura prévia dos textos a serem discutidos, uma vez que, a responsabilidade da 
mediação dos encontros é partilhada entre os e as participantes, bem como o 
levantamento bibliográfico. 
A proposta do grupo é problematizar as questões relacionadas à sexualidade, gênero e 
educação, para assim, contribuir com o trabalho docente, principalmente na Educação 
Básica. E como se constitui um grupo interdisciplinar, visa promover a troca de 
conhecimentos e experiências entre seus membros. Atualmente conta com 28 
participantes. 
No ano de 2020, por conta da Pandemia ocasionada pelo COVID-19, as atividades foram 
desenvolvidas de forma remota, mantendo os encontros mensais via plataforma Google 
Meet. As temáticas dos encontros remotos foram sobre: transexualidade, com 
participação de pessoas trans como convidadas; discussão sobre o documentário “O 
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silêncio das inocentes”; violência contra mulher e violência doméstica enfatizando a 
questão da Pandemia e o aumento dos casos, contou ainda com a participação de uma 
promotora da Justiça em um dos encontros; direitos sexuais reprodutivos e violência 
obstétrica. 
 
Resultados 
 
Consideramos que o projeto contribuiu e vem contribuindo com o trabalho docente nas 
escolas da Educação Básica, ambiente no qual se encontram diante das manifestações 
da sexualidade, possibilitando atuar na prevenção de situações de discriminação e de 
todo tipo de violência. 
O grupo GEPEX propicia um ambiente questionador acerca da sexualidade, gênero e  
educação, promovendo reflexões e discussões, e assim, proporcionando oportunidades 
de aprendizagem através da interação entre os membros do grupo, dispondo de suas 
ações amparadas por fundamentação teórica. 
Neste momento de pandemia, o grupo direcionou o foco das discussões voltando-se para 
a questão da violência contra a mulher, ao qual segundo dados do início da Pandemia, 
apontaram para um aumento de casos, já que a maioria das famílias começaram a passar 
mais tempo juntas em suas casas, somando-se as questões sociais e econômicas do 
momento. 
Vale salientar ainda, no que diz respeito a produção do conhecimento, que o GEPEX 
lançou no ano de 2020 um livro em formato Ebook, denominado “Gênero e sexualidades: 
em tempos de (re)existência” (ver figura 1), com produções de alguns membros do grupo 
e convidado. O Ebook foi organizado pelo professor e pelas professoras: Alexandre 
Sebastião Ferrari Soares; Andréa Cristina Martelli e Dantielli Assumpção Garcia. É uma 
produção que ficará marcada pelo contexto histórico ao qual o mundo se encontra – a 
Pandemia – que segundo autor e autoras “[...] nesse emaranhado de sensações e 
sentimentos, o desejo de resistir nos impeliu a organizar mais uma obra do Grupo de 
Estudo de Educação e Sexualidade – GEPEX” (SOARES; MARTELLI; GARCIA, 2020, 
p.9). E seguem afirmando que, “[...] nesse momento, pelo qual a sociedade brasileira 
atravessa, este livro torna-se um símbolo de resistência de pessoas que pesquisam as 
temáticas de gênero, sexualidade, diversidade sexual, violência sexual, de gênero” (2020, 
p.10). 
A tabela 1 apresenta os conteúdos/temáticas que foram propostos para cada encontro do 
grupo, a partir de leitura prévia do material disponibilizado para os participantes desde o 
início do projeto em 2018. 
 
Tabela 1 - Relação das temáticas/conteúdos trabalhados 
 

ANO TEMÁTICAS/CONTEÚDOS 

 
2018 

- Apresentação do projeto; 
- Análise do discurso, sexualidade e gênero; 
- Imaginário, sexualidade e gênero; 
- Sexualidade, gênero e educação. 

 - O conceito de gênero das perspectivas de 
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2019 

Joan Scott e Judith Butler; 
- Gênero: construção social; 
- Gênero como categoria de análise; 
- Violência de gênero e feminismo; 
- Gênero e pornografia 
- A importância da discussão de gênero na 
educação e na escola’. 

2020 - A violência contra a mulher na Pandemia* 
Incluindo temáticas sobre: violência sexual, 
violência doméstica, transexualidade e direitos 
sexuais reprodutivos. 

  
*Por conta da Pandemia ocasionada pelo COVID-2019, as atividades on-line do primeiro semestre iniciaram somente no mês de maio 
de forma remota, seguindo com encontros mensais via Google Meet,  
 
 

 
 

Figura 1 – Ebook – Gênero e sexualidades: em tempos de (re)existência. Disponível em: 
https://pedroejoaoeditores.com/2020/10/05/generos-e-sexualidades-em-tempos-de-

reexistencia/?fbclid=IwAR3u_lxz3TMjlgD45EjqS037akxe7Dy3vRtSHBGl1mOXm3JyppH-sr6KS8k  

 
 
Considerações Finais 
 
Consideramos que, a partir da problematização das temáticas abordadas pelo grupo, há 
uma contribuição relevante no trabalho docente, visto que, no âmbito escolar estamos 
diante das manifestações da sexualidade, dessa forma, nos permite atuar na prevenção 
de situações, como a discriminação e as diversas formas de violências. Segundo Ameno 
(2000), a identidade social vai se constituindo a partir do processo educativo ao qual os 
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sujeitos estão inseridos, quando começam a encaixá-los em padrões que são pré-
estabelecidos aos gêneros masculino e feminino, com a imposição de papéis sociais que 
vão direcionando o comportamento específico para cada gênero.  
Perante o cenário atual, permeado por discursos intolerantes, que promovem todo tipo de 
discriminação, diversas formas de violência e até crimes de ódio, o GEPEX enquanto 
projeto de extensão é uma forma de luta e resistência diante de todo esse contexto. 
“Resistência no sentido literal de “conservar-se firme, não sucumbir, de não ceder ao 
choque de outro corpo”; resistir diante de discursos fundamentados no senso comum, os 
quais se expressam em preconceitos, discriminações e violências” (SOARES; MARTELLI; 
GARCIA, 2020, p.9-10). 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Andréa C. Martelli,  facebook : https://www.facebook.com/GEPEX-Grupo-de-Pesquisa-
sobre-Sexualidade-e-Educa%C3%A7%C3%A3o-849338698580936 . 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54912/2018 
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sakamoto/2020/04/18/violencia-domestica-desemprego-a-covid-19-e-mais-violenta-contra-
mulheres.htm  
 
Violência doméstica dispara na quarentena: como reconhecer, proteger e denunciar. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/violencia-
domestica-dispara-na-quarentena-como-reconhecer-proteger-denunciar-24405355  
Violência física e sexual contra mulheres aumenta durante isolamento social provocado 
pelo coronavírus. Disponível em: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/19/violencia-fisica-e-sexual-
contra-mulheres-aumenta-durante-isolamento-social-provocado-pelo-coronavirus.ghtml  
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Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Formação de Professores) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Ideologia; Língua. 
 
Resumo 
 
O objetivo do presente projeto foi a de realizar as discussões sobre os fundamentos 
teóricos da Análise de Discurso como pressuposto suposto e metodologia de análise para 
materialidades que envolvam questões materialistas em torno da linguagem. Nesse 
sentido, a proposta e fazer circular e promover debates em torno de leituras que ajudem a 
compreender os eixos epistemológicos da AD, bem como discutir a construção de 
metodologias analítica em torno de diferentes corpora. A necessidade do projeto ocorre 
devido a necessidade de fazer a leitura com os orientandos/as de Iniciação Científica, 
mestrado e trabalho de conclusão de curso, além dos demais acadêmicos e acadêmicas 
que demonstram interesse em tal campo teórico. Considerando tal fato, o percurso do 
grupo será feito a partir da compreensão da AD  - fundamentos, contexto histórico, 
disciplinas com as quais dialoga – até a discussão de materialidade já abordadas em 
artigos e teses e a construção da análise pelos próprios acadêmicos. 
 
Apresentação 
 
  

A ideia do projeto veio ao encontro da necessidade que alguns estudantes manifestavam 

diante do interesse em compreender um pouco melhor as teorias discursivas, 

especialmente, a Análise de Discurso Francesa que é tratada no curso de Letras, mas de 

forma inicial. Assim, o objetivo era colocar em funcionamento as leituras em torno das 

bases da disciplina e reunir os alunos/as da graduação e pós-graduação que se 

interessassem, bem como os acadêmicos/as que quisessem elaborar os planos de 

estágio em torno dos pressupostos teóricos da AD. Por isso também entendemos que 

dentro da perspectiva da ODS, o projeto tinha como objetivo pensar a educação de 

 
1 Doutora, Letras, Cels, Foz do Iguaçu. E-mail: lucianavedovato@yahoo.com.br (apresentadora) 
2 Graduando, Letras, Cels, Foz do Iguaçu. E-mail: Rest.luis.edd@gmail.com 
3 Graduanda, Letras, Cels, Foz do Iguaçu. E-mail: gabriela-pessoa@hotmail.com 
4 Graduanda, Letras, Cels, Foz do iguaçu. E-mail: gabihsilvestre2@gmail.com 
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qualidade, no sentido de contribuir com o percurso de leitura, compreensão e formação 

dos professores em pré-serviço ou alunos da pós-graduação. 

 
Desse modo, também propusemos ainda no projeto um breve histórico da constituição da 
Análise de discurso como ciência. Na França, da década de 60, os movimentos de 
esquerda atraem novas formas de compreensão da linguagem que se desenvolvem no 
seio de mudanças políticas, especialmente na Europa, que vai culminar com os 
movimentos de maio de 1968. Surge a crise do Estruturalismo que, de acordo com Dosse, 
em História do Estruturalismo: o canto do cisne de 1967 aos nossos dias (1994), 
começava a provocar nos intelectuais um questionamento acerca dos métodos como 
estava sendo conduzida a ciência. Muitos deles, como Althusser, passaram a ter uma 
importância fundamental por refletir, dentro de uma concepção marxista, a sociedade 
regida pela ideologia. Os estudantes franceses começavam a questionar de forma mais 
contundente as práticas de disciplinarização e o pouco envolvimento dos intelectuais com 
as causas sociais. Ainda de acordo com Dosse (1994), a produção intelectual dos anos 
de 1965 a 1970 será fundamental para entrada da Linguística – via análise literária, 
inicialmente – no campo das Ciências que tinham as relações sociais como base da 
constituição dos objetos de análise, ou seja, a relação da língua com a História. 

Nesse contexto é que Althusser (1999) propõe a teoria dos Aparelhos de Estado 
que concretiza um avanço nos escritos marxistas, pois fornece uma materialidade para 
ideologia. Aqui também é que Foucault (2005) consegue perceber que as instituições 
seriam o grande corpus para observar, na perspectiva dele, as relações de poder. A 
convergência das duas reflexões encontra-se no âmbito de destituir o fator econômico 
como determinante, para situar o motor da prática política nas relações sociais, nas 
tensões entre as instituições que, por serem heterogêneas, materializavam o antagonismo 
e a disputa pelo poder entre as classes. 

Ao iniciarmos a discussão pela importância de Althusser, buscamos estabelecer o 
laço entre ele e seus dois alunos: Foucault e Pêcheux. Além disso, apontamos as 
categorias que constituíram nosso campo teórico de trabalho, pois como estamos 
trabalhando com a infraestrutura, é necessário também compreender como as formas de 
registro, feitas a partir das massas sociais, podem constituir-se em um deslocamento 
dentro da perspectiva da escrita da História dita oficial, reconfigurando tanto a memória 
como as formas de incidência nos discursos, em uma perspectiva foucaultiana da Análise 
do Discurso. Assim, passaremos à reflexão sobre a História, o Discurso e a Ideologia. 
Iniciemos nossa discussão pela História e, dentro dela, trataremos o conceito de 
Acontecimento. Para delinearmos a construção de História, partiremos da leitura feita por 
Dosse (1994) e pelo próprio Foucault (2005) para observarmos como o conceito de 
História é tratado. 

Foucault, de acordo com Dosse (1994), estava bastante envolvido com a leitura da, 
então chamada Escola de Annales5. A referida escola repensou o lugar da História a partir 

 
5 A Escola de Annales foi um movimento de redefinição da História a partir da introdução da sociologia 
como método historiográfico. Capitaneada por Marc Bloch e Lucien Lebvre que eram editores e autores da 
revista Annales d'histoire économique et sociale que em 1929 passou a ser considerada um marco para a 
nova historiografia, a chamada Nova História. Entretanto, é preciso fazer uma ressalva que os primeiros 
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de 1929 com a publicação dos Anais de História Econômica e Social, de Lucien Febvre e 
Marc Bloch, abrindo um terreno para o que contemporaneamente será chamado de Nova 
História. São os dois autores que abrem a discussão para o fato de que a história não é o 
simples registrar e aglomerar de eventos em grandes blocos em que coubessem reis, 
soldados, plebeus.  
A construção do objeto da história para Foucault é estabelecida a partir de uma relação 
que não ocorre pela recuperação da continuidade, de proveniência: as histórias das ideias 
são justapostas no tempo estabelecendo laços e regularidades que estão na forma como 
o historiador conduz o conjunto de discursos, no intuito de construir efeitos de discursos 
de verdades. Para Foucault (2005), em A Arqueologia do Saber, a história genealógica é 
a tentativa de reunir regularidades em torno do acontecimento, não o tratando como algo 
da ordem da emergência: aquilo que surge, mas, tomando o acontecimento como aquilo 
que nos cerca, nos constrói. A contingência não é a incerteza dos desdobramentos da 
história, pois a história está desdobrada dentro do próprio acontecimento.  

Outro ponto para pensarmos é a Ideologia. A questão da ideologia para a Análise 
do Discurso, dentro de uma perspectiva materialista, é fundamental, mas para discutir é 
preciso também lidar com o que nos cerca incessantemente: com o já dito, com os pré-
construídos instaurados antes mesmo que possamos deslocar nosso olhar para identificar 
a ideologia e ao fazê-lo, estamos sempre correndo o risco de imersos na ideologia que 
buscávamos e olharmos sem ver, ou olharmos com os olhos de quem age como se não 
pudesse ser, também, afetado pela ideologia.  Para Zizek (1996) em Um Mapa da 
Ideologia: ela[a ideologia] parece surgir exatamente quando tentamos evita-la e deixa de 
aparecer onde claramente se esperaria que existisse (p.9).  Nesse sentido, em nosso 
trabalho nos deteremos às questões ideológicas propostas por Althusser (1999) em 
Aparelhos Ideológicos do Estado e em como Pêcheux toma tal conceito para refletir sobre 
as Formações Discursivas a partir da luta de classes, sobre a subjetividade e os 
processos discursivos. 

Dessa leitura althusseriana, poderíamos depreender os seguintes pontos: que a 
ideologia tem caráter material, sendo possível ser observada por meio das práticas no 
interior dos Aparelhos de Estado e como estes sustentam a ideologia dominante. Por isso, 
para Althusser (1999), cabe aos AIE a universalização dos saberes e das práticas em 
uma tentativa de apagar a assimetria entre a super e a infraestrutura, o que garantiria a 
reprodução. Na forma como se materializa a ideologia dentro da categoria da contradição 
que fará com que Pêcheux (2009) avance em relação a Althusser, pois, se em Aparelhos 
Ideológicos do Estado Althusser não pensou no modo como, no seio dos AIE, além das 
formas de dominação da ideologia, poderiam existir também formas de resistência. Sobre 
isso Pêcheux tratará ao argumentar que não há apenas reprodução, mas também 
transformação. Assim, se em Althusser (1999) cada unidade do sistema dos AIE teria 
existência única e separada, podendo ser analisado de forma individual, para Pêcheux 

 
trabalhos da Escola de Annales não tinham nenhum vínculo com o marxismo e até mesmo criticavam o 
Materialismo Histórico enquanto método. Por isso, quando olhamos para os escritos de Foucault que teve, 
como apontou Veyne (1998), influência da Annales é importante lembramos de tais considerações,  pois 
Foucault deixará de tratar das questões marxistas em seus escritos. 
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(2009) as FIds organizam os AIE, mas organizam também as Formações Discursivas; 
contudo, essas não estão livres dos laços de aproximação e antagonismos entre os 
saberes que as compõem. Elas serão constituídas com base, justamente, nas relações 
contraditórias advindas da luta de classes. Nessa perspectiva, os AIE não são simétricos, 
nem podem manter sempre a dominação como se a ideologia funcionasse sempre do 
mesmo modo e tivesse sempre a mesma configuração, pois ela também está, como 
dissemos anteriormente, sujeita ao acontecimento e aos movimentos da história. Para 
tanto, são esses dois pontos que farão com que as Formações Discursivas se tornem 
fundamentais para a inscrição da contradição no interior das FIds, tornando-as assim, 
heterogêneas. A partir desses aspectos discutiremos como Pêcheux vai olhar para o 
discurso como a materialidade ideológica nesse lugar em que as palavras voltam à vida, à 
História e só podem significar a partir delas. 
Nesse contexto, a AD não poderia tomar a ideologia do campo das ideias como a sua 
referência, mas a ideologia como prática material e, ainda, como prática política. Herbert6 
(1995) vai discorrer em Observações para um tratado das ideologias sobre a análise das 
práticas ideológicas. Assim como Althusser havia feito, Pêcheux também tenta 
estabelecer uma cientificidade para a Ideologia, pois, para ele, para que o discurso 
pudesse ser tomado como objeto de análise, dentro do Materialismo, precisaria reunir 
condições que passassem pela prática da ideologia. Isto é, o discurso precisaria ser 
compreendido dentro de um processo que englobaria a relação da ideologia com a 
questão linguística.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Foram realizados encontros para debater alguns pressupostos da AD, entre eles o texto 
de Althusser (1999) – Aparelhos Ideológicos do Estado e em seguida, o texto de Pêcheux 
Análise de Discurso – Três épocas. Os dois textos ajudaram a pensar o funcionamento da 
Análise do Discurso, pensada na relação com o materialismo histórico.  Além das leituras, 
também organizamos encontros para orientação dos trabalhos que estavam sendo 
desenvolvidos (de forma mais individual); participação em eventos e escrita de trabalho 
de conclusão de curso. O grupo tinha o objetivo de reunir os trabalhos de diferentes 
acadêmicos em torno da AD e também consolidar os debates sobre a teoria. 
 
Resultados 
 
Bom, a ideia inicial do projeto era apresentar um lugar para, futuramente, construir um 
grupo de pesquisa dentro da AD francesa, até mesmo pensando na linha de atuação no 
programa de pós-graduação, nas orientações de Iniciação Científica. Apesar das 
dificuldades enfrentadas durante o período de realização do projeto, tivemos como 
resultado, a apresentação de trabalho por parte do acadêmico Luiz Eduardo Pereira 
Santos, do trabalho intitulado “A construção do acontecimento” no X Encontro 
Internacional de Letras – Unioeste/Foz, para pensar o modo como o acontecimento pode 

 
6 Pseudônimo que Pêcheux utilizou para a escritura do referido texto. 
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ser definido a partir de um encadeamento de condições históricas que se organizam em 
torno de um momento incontornável e que precisará ser discursivisado. Também a 
acadêmica Marta Alines Dias, defendeu o TCC  “o Caim de Deus e o Caim de Saramago: 
uma leitura das diferenças (2019), baseado nas concepções da Análise de Discurso 
Francesa. 
 
 
Considerações Finais 
 
Apesar das dificuldades encontradas, especialmente o acontecimento pandêmico,  a 

realização das atividades de leitura teve uma importância para que os/as estudantes 

tivessem um contato mais amplificado com os pressupostos da Análise de Discurso 

Francesa. Muitos que já vinham trabalhando com a teoria puderam debater as 

possibilidades de pesquisa e, mesmo que os encontros tenham sido escassos, 

mantivemos as conversas e trabalhos em torno no tema. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
lucianavedovato@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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INTEGRAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A EDUCAÇÃO BÁSICA NO 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
 

Adrian Alvarez Estrada1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Bruna Grander2, Cristiane Aparecida Ribeiro Bueno3, Suzana Maria 

Theisges4 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: PIBID; Formação de Professores; Educação. 

 
Resumo 
 
O principal objetivo do projeto foi possibilitar a integração entre educação superior e 
educação básica, através de ações desenvolvidas nas Escolas Municipais parceiras e na 
Unioeste. A ação fez parte do sub projeto PIBID em 2018. Como principais resultados, 
podemos apontar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; o 
contato com o cotidiano de escolas da rede pública de educação e a contribuição para a 
articulação entre teoria e prática. 
 
 

 
1 Doutor em Educação pela USP, Curso de Pedagogia, CECA, campus Cascavel. E-mail: 
adrianalvarez.estrada@gmail.com.   
2 Licenciada em Pedagogia, docente da rede municipal de ensino de Cascavel. E-mail: 
brunagrander@hotmail.com.  
3 Mestre em Educação, docente da rede municipal de ensino de Cascavel. E-mail: 
cristianeapbueno@yahoo.com.br.  
4 Licenciada em Pedagogia, docente da rede municipal de ensino de Cascavel. E-mail: 
suzanatheisges@hotmail.com. 
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Apresentação 
 
O projeto “Integração entre a Educação Superior e Educação Básica no município de 
Cascavel” desenvolveu atividades integradas ao projeto PIBID Pedagogia/Cascavel. O 
PIBID é um programa de incentivo e valorização do magistério e aprimoramento da 
formação inicial de docentes para a educação básica. Oferta bolsa a alunos de 
licenciatura, para que exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas da educação 
básica, com o intuito de integrar assim a teoria e a prática, com o objetivo de aproximar 
escolas públicas e universidades, a fim de que possa existir uma melhoria da qualidade 
da educação brasileira. Já os bolsistas são orientados por coordenadores de área 
(docentes das licenciaturas), e por supervisores (docentes das escolas públicas).  
 

O PIBID se diferencia do estágio supervisionado por ser uma proposta 
extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Educação – CNE para o estágio e por acolher bolsistas desde 
o primeiro semestre letivo, se assim definirem as IES em seu projeto. A 
inserção no cotidiano das escolas deve ser orgânica e não de caráter de 
observação, como muitas vezes acontece no estágio. A vivência de 
múltiplos aspectos pedagógicos das escolas é essencial ao bolsista. 
(CANAN, 2012, p. 32) 

 
Os principais objetivos do projeto são:   
 

I. estimular a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica;  
II. possibilitar a integração entre educação superior e educação básica, 
através das ações que serão desenvolvidas nas Escolas Municipais 
parceiras;  
III. oportunizar aos alunos partícipes do projeto contato com o cotidiano de 
escolas da rede pública de educação; 
IV. possibilitar aos alunos de graduação participações em experiências 
metodológicas e práticas docentes, com vistas a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem;  
V. incentivar os professores da educação básica a serem coformadores 
dos futuros docentes, tornando-os parceiros nos processos de formação 
inicial para a docência;   
VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática. (CAPES, 2018) 
 

 
 
O projeto foi desenvolvido em três escolas municipais parceiras. 
 
A escola “A”, inaugurada em 2002, tem 430 alunos matriculados em 19 turmas, dispostas 
em 2 turnos (matutino e noturno), do pré-escolar ao 5º ano do Ensino Fundamental.  Os 
alunos moram em sua maioria no perímetro urbano da cidade. A escola está bem 
localizada, nas proximidades da UNIOESTE, o que facilita a comunicação e integração 
escola-universidade. O IDEB de 2015 foi 6,4. De 2015 a 2017 a escola foi parceira do 
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PIBID Pedagogia/Unioeste, que rendeu resultados positivos, e o interesse em continuar 
com o projeto.  
 
A escola “B” foi fundada no ano de 1976. Está situada a aproximadamente 600 m da 
Unioeste. Atualmente conta com 55 servidores entre os períodos matutino e vespertino. 
Possui 13 turmas em cada período, distribuídas do Pré I ao 5º ano, atendendo 
aproximadamente 600 alunos. A nota do IDEB em 2015 foi 6,7. Foi a primeira participação 
do PIBID na escola, um período de aprendizado mútuo, tanto para os acadêmicos quanto 
para os professores na escola.   
 
A escola “C” está localizada no bairro Jardim União. Oferece as modalidades de 
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA Fase I. Atende a 591 
alunos, sendo 11 turmas no período matutino, 12 turmas no período vespertino e 1 turma 
no período noturno. Sua nota de IDEB no ano de 2015 foi 6,4. Desde 2014 o PIBID vem 
atuando de forma ativa na escola. Mais do que ser um veículo no processo de formação 
dos alunos de licenciatura do curso de Pedagogia/Unioeste, o programa possibilita a 
oportunidade de crescimento profissional e valorização na formação do professor da 
escola pública, visto que proporciona o acesso a dois polos educacionais distintos, porém 
intrínsecos, o espaço da produção do saber (escola), e o espaço da pesquisa 
(universidade). As três escolas estão situadas no município de Cascavel.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
As atividades foram realizadas no ano de 2019, e início de 2020. Foram realizadas 
reuniões de trabalho da equipe de coordenação com os professores supervisores, para 
planejamento do projeto. Considerando a relevância do projeto na direção de contribuir 
com a formação docente dos acadêmicos de Pedagogia, o projeto possibilitou a vivência 
destes com a realidade objetiva da escola pública e, nesta direção, contribuiu para a 
construção do perfil profissional dos futuros docentes. Assim, foi realizada uma reunião 
com a equipe pedagógica da escola, ressaltando os objetivos do projeto PIBID e definindo 
um cronograma de organização para o desenvolvimento das atividades ao longo do 
período de vigência do projeto. O apoio da equipe pedagógica das escolas parceiras foi 
de suma importância, pois ao incorporar tal projeto à escola e os profissionais que dela 
participam, assumiram o compromisso de contribuir com a formação continuada in lócus 
dos alunos participantes.  
 
Os encontros foram realizados semanalmente, e foram organizados seguindo o 
calendário escolar municipal, bem como o cronograma organizacional das escolas. Os 
encontros com as supervisoras tiveram como intenção refletir sobre os pressupostos 
teórico-metodológicos da proposta curricular seguida pelas escolas, bem como promover 
a discussão das observações participativas realizadas pelos acadêmicos em sala de aula. 
Estes encontros foram organizados com a leitura de textos e vídeos possibilitadores de 
uma compreensão e reflexão sobre as temáticas selecionadas. Dessa forma, nos 
encontros havia reflexões para o estudo de textos e atividades com temáticas, todas 
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voltadas à prática pedagógica e aos fenômenos observados no espaço escolar. Além dos 
textos, foram trabalhados com os alunos dinâmicas acerca do processo pedagógico da 
alfabetização, bem como estudos dos planejamentos e planos de aula desenvolvidos na 
escola. Os acadêmicos da Unioeste participaram tanto das ações de planejamento, 
quanto do desenvolvimento de projetos e docência, para turmas de 1º ao 3º ano nas 
escolas parceiras. 
 
Resultados 
 
Ao longo do projeto os acadêmicos da Unioeste puderam se inserir no cotidiano escolar, 
através da observação participativa nas atividades realizadas em sala de aula e nas 
atividades de organização do trabalho pedagógico. 
 
Também puderam participar de diversas atividades, tanto no planejamento como em sua 
execução, tais como: Aperfeiçoamento das habilidades de leitura e escrita; Ações de 
docência; Eco alfabetização; Alfabetização e cidadania no trânsito; Contação de histórias; 
Projetos de ensino de curta duração; Oficinas e minicursos e Produção de materiais 
didáticos  
 
Considerações Finais 
 
Ao refletir sobre o papel do supervisor no andamento das atividades do projeto PIBID, é 
possível ressaltar que este se faz fundamental, pois exerce o papel de facilitador do 
processo de inserção dos nossos futuros educadores na realidade educacional. Além 
disso, contribui com o processo de formação dos mesmos, estabelecendo a “ponte” entre 
as discussões acadêmicas e a realidade empírica. 
 
Podemos afirmar que o projeto PIBID não beneficia somente os acadêmicos, mas 
possibilita a parceria entre a escola e a universidade, na direção de juntas refletirem e 
compreenderem a importância da indissociabilidade entre prática e teoria, permitindo aos 
acadêmicos a troca de vivências e experiências, as quais oportunizam a construção do 
conhecimento, permitindo-lhes refletir criticamente sobre a formação docente. Assim, 
evidencia-se a importância da continuidade desse projeto. (BUENO, 2016) 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Através do e-mail: adrianalvarez.estrada@gmail.com   
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INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA  

 
Luciana Vedovato1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Mirielly Ferraça2, Matheus França Ragievicz3,  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de professores 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Análise de Discurso; Língua; História. 

 
Resumo 
 
O presente projeto teve por objetivo apresentar, refletir e fazer conhecer os principais 
conceitos da Análise de Discurso, tomada a partir da perspectiva francesa e os 
interlocutores que a ela se unem para pensar como a língua, entendida como 
materialidade simbólica das relações com a história, a ideologia e o inconsciente. 
Pensando a partir de tais relações, as questões linguísticas deixam de pertencer 
exclusivamente ao campo da lógica do funcionamento formal da língua, para estabelecer 
elos complexos com as condições de produção, questionando como, a partir do arranjo de 
tais condições, as palavras, os textos e os discurso produzem sentidos. Assim, a língua 
deixa de ser o lugar da estabilidade para ocupar um lugar de disputa, de contradição.  
 
Apresentação 
 

Pensar uma proposta para refletir sobre as questões de linguagem, a partir de uma 
ótica materialista, é pensar como as condições de produção da sociedade e da história 
organizam as formas, como o corpo social simboliza suas formas de dizer. Para tanto, a 
linguagem deixa de representar um conjunto fechado e lógico de organização que 
mobiliza regras em torno de um sistema para compor materialidades das formas 
organizativas sociais. Para Volochinov (2013), na esteira das discussões marxistas, o 
trabalho é a força que fez com que as pessoas se unissem e precisassem, de algum 
modo, estabelecer um vínculo linguageiro, para além do gestual, para que a vida coletiva 
fosse possível. O trabalho, precisa, então, ser desmobilizado do interior do entendimento 
capitalista: como a condição da produção da mais valia, para passar a condição de 
organização das pessoas para a existir. Essa é a definição de Marx e Engels (2007) em A 
Ideologia Alemã, para refletir sobre história, trabalho e condições de produção.  

O arranjo da existência, controlar a natureza – ou tirar dela os elementos 
necessários para manter-se vivo – cultivar, fazer funcionar uma divisão social do trabalho, 
ainda fora do modo de produção capitalista, é, de certa forma, um modo para pensar que 
a história, por exemplo, não funciona apenas em torno dos grandes eventos, funciona 
cotidianamente e ao funcionar dessa maneira também acomoda as formas de dizer: os 

 
1 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: lucianavedovato@yahoo.com.br (apresentadora) 
2 Doutora, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: miriellyferraca@gmail.com 
3 Mestrando, Pós-Graduação em Letras-UFPR, PRPPG, Curitiba. E-mail: matheus.ragievicz@uffs.edu.br 

726



 

 

nomes dos objetos de trabalho, das plantas, das formas de cozimento, dos animais a 
serem caçados, dos rios. Todas essas designações estão, em um primeiro momento, 
como bem pontuou Volochinov (2013), vinculadas ao próprio trabalho. 

Para Marx e Engels (2007), ao realizarem a crítica ao pensamento de Feuerbach, 
pontuam que as primeiras condições de produção baseiam-se na própria existência, ou 
seja, “produzir meios para a satisfação dessas necessidades [comida, bebida, moradia, 
vestimenta e algumas coisas mais], a produção da vida material, e este é, sem dúvida, um 
ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como 
há milênios, tem de ser cumprida  diariamente, a cada hora para manter os homens vivos” 
(p. 33). 
 E essa construção dos meios para existir é, para os autores, a própria história 
acontecendo. Por isso também a formação da consciência só pode ocorrer por meio da 
coletividade, do real: 
 

O ‘espírito’ sofre, desde o início, a maldição de estar ‘contaminado’ pela 
matéria, que, aqui, se manifesta sob a forma de camadas de ar em 
movimento, de sons, em suma, sob a forma da linguagem. A linguagem é 
tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real e 
prática, que existe para os outros homens e que, portanto, também existe 
para mim mesmo; e a linguagem nasce, tal como a consciência, do 
carecimento, da necessidade de intercâmbio com outros homens. (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 34/35) 

 
  Parece-nos, então, pertinente pensarmos que a linguagem e sua materialidade 
existem pela história das condições de produção da própria vida e são essas condições 
que organizam os sujeitos, a natureza, a vida e a própria linguagem. Por isso, nesse 
sentido, Volochinov (2013) vai pontuar que as primeiras palavras ditas estavam 
vinculadas às atividades laborais nas comunidades embrionárias da humanidade. 
 É nesse sentido que ao pensarmos as formas linguísticas, por exemplo, podemos 
relacioná-las às condições de existência dos sujeitos, mas não apenas como ser 
individual, mas como parte de uma coletividade e, por tal razão, a língua utilizada por um 
corpo social será sempre um campo de disputa, uma arena, ainda em termos de 
Volochinov (2017), uma vez que as palavras mobilizam justamente as tensões, as 
disputas, as lutas que atravessam a construção das relações sociais. Assim, podemos 
pensar que ao nos propormos analisar discursos estamos mobilizando todos os 
elementos que constituem o ser de forma integral: as relações que estabelece com o 
mundo, com as formas de produzir, com outras pessoas, com a memória, com o trabalho. 
Para Orlandi (2012), a Análise de discurso “não trabalha com a língua enquanto um 
sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens 
falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja 
enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade” 
(p.16).  
 E é considerando a perspectiva língua da Análise de Discurso que apresentaremos 
no projeto de extensão os conceitos de língua, discurso, condições de produção, história, 
ideologia, interdiscurso e memória, para pensar o modo como os sentidos são 
constituídos e permanecem (ou são apagados), como construímos as memórias 
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discursivas que nos acompanham e atravessam o nosso dizer, nosso posicionamento, 
mas que nos são constitutivas como parte de um processo contraditório de funcionamento 
dos saberes ideológicos que não são homogêneos e que se realizam no nosso dizer, nos 
expondo, expondo nossos lugares de pertencimento, nossas relações com a coletividade 
– e com qual coletividade nos relacionamos. 
 Por isso, nos voltamos uma vez mais para Orlandi (2012) para quem a Análise de 
Discurso coloca o político e o simbólico em confronto:   
 

essa nova forma de conhecimento coloca questões para a Linguística, 
interpelando-a pela historicidade que ela apaga, do mesmo modo que 
coloca questões para as Ciências sociais, interrogando a transparência da 
linguagem sobre a qual elas se assentam. Dessa maneira, os estudos 
discursivos visam pensar o sentido dimensionando no tempo e no espaço 
as práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a 
autonomia do objeto da Linguística. Fundando-se uma reflexão sobre a 
história da epistemologia e da filosofia do conhecimento empírico, essa 
articulação objetiva a transformação da prática das ciências sociais e 
também dos estudos da linguagem. (ORLANDI, 2012, p. 16) 

  

 Desse modo, considerando o fato de que compreender a linguagem, os modos 

como os sentidos são construídos ajuda no processo formativo dos sujeitos, optamos por 

olhar para a ciência da Análise de Discurso e discutir os conceitos que a sustentam. 

 
Procedimentos Adotados 
Os encontros foram divididos da seguinte forma: 
 

Horário: das 9h às 11h  
 
Dias: 24 de junho,01 de julho,08 de julho e 15 de julho de 2020, em quem debatemos 
questões como condições de produção, memória e a relação língua e ideologia, dentro do 
percurso teórico da AD. Depois dos encontros, organizamos as aulas para leitura e 
organização de um exemplo para fazer a análise segundos os conceitos da AD, em 
grupos divididos de forma igualitária.  
Dias: 22 e 29 de julho e 05 e 12 de agosto: Cada pequeno grupo ficou com um professor 
para orientação. Eles mostravam os objetos de análise, como conduziriam o gesto 
interpretativo, etc. 
Dias: 19  e 26 de agosto: apresentações dos trabalhos 

 
Resultados 
 
O curso foi muito além do esperado, muitos objetos de análise apresentaram questões 
importantes a serem pensadas dentro da Análise de Discurso. Como os participantes 
mobilizaram os conceitos discutidos durante o curso, muitos apresentaram questões 
como o estatuto da língua em torno da constituição do estado brasileiro, tivemos também  
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o trabalho com as bonecas abayomi para falar da questão da memória dos povos 
escravizados, trabalhos sobre o modo de falar dos pescadores do litoral paranaense, a 
representação das mulheres em jornais, análise de contos, além de outros trabalhos que 
mostram o grande campo de possibilidades de materialidade analítica da análise de 
discurso. Também acreditamos que devido ao formato da atividade e aos debates feitos 
durante o curso, cumprimos o objetivo de desenvolvimento sustentável de educação 
docente de qualidade, pois muitos do que estavam fazendo o curso conosco já são 
professores e professoras ou estavam em formação para a profissão. 
 
Considerações Finais 
 

Como foi uma das primeiras experiências on-line no período pandêmico, é preciso 
dizer que os primeiros encontros foram uma descoberta: qual plataforma utilizar, como, 
quais metodologias, como apresentar os trabalhos, como interagir com as dificuldades: 
falta de luz, de internet, dificuldade de acesso, etc...Mas para além de tais questões é 
possível dizer que foi bastante enriquecedor, pois tivemos participantes de várias partes 
do Brasil (Brasília, Roraima, Rio Grande do Sul) e até mesmo da Argentina. Então, foi 
muito interessante observar como a diversidade de participantes também revelou-se na 
diversidade dos materiais analisados. Foi uma experiência bastante rica e, de certa forma, 
nos preparou para ao demais trabalhos e atividades on-line. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
lucianavedovato@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 59709/2020 
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LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA DE FOZ DO IGUAÇU (LEM - FOZ) – 
ESPAÇO DE APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO E TROCA DE EXPERIENCIAS 

 
Renata Camacho Bezerra1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Rodrigo Cabanha2 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Laboratório; Formação; Matemática. 

 
Resumo 
 
O Laboratório de Ensino de Matemática é um programa de extensão criado há 21 anos, e 
tem se consolidado e reformulado no desenvolvimento de atividades de apoio à formação 
dos discentes do curso de Matemática, nas aulas pedagógicas do Curso, na elaboração 
de aulas para as regências realizadas nos estágios, aos Professores da rede estadual e 
municipal (pública e privada) de Foz do Iguaçu, e ainda, é um espaço coletivo de incentivo 
e de apoio a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Apresentação 
 
O Laboratório de Ensino de Matemática é um programa de cunho permanente e seu 
espaço físico está localizado no Centro de Engenharias e Ciências Exatas – CECE, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE campus Foz de Iguaçu, que está 
situado dentro das instalações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – PTI mediante 
convenio assinado entre a fundação e a universidade. 
O espaço físico do laboratório é utilizado para realização de aulas, estudos individuais 
e/ou em grupo e para troca de experiências entre docentes, futuros docentes e 
interessado(a) no ensino de Matemática.  
Além do espaço físico, o Laboratório conta também com diversos materiais que podem 
ser utilizados no local ou emprestados por tempo determinado mediante cadastro e 
aceitação dos termos de uso, sendo estes materiais desde bibliografias de interesse do 
curso, como livros didáticos, monografias produzidas pelos discentes do curso, 
dissertações de mestrado e teses de doutorado de egressos e Professores3 do curso e 
outros autores de interesse do curso.  

 
1 Professora Doutora no curso de Licenciatura em Matemática no Centro de Engenharias e Ciências Exatas, 
campus Foz do Iguaçu. E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com.  
2 Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática no Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus 
Foz do Iguaçu. E-mail: rodrigo_cabanha96@hotmail.com 
3 Neste artigo, utilizaremos a palavra Professor(es) em vez de professor(es), como valorização e 
reconhecimento do significado e amplitude da mesma. 
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Possui também atividades lúdicas e jogos educacionais lúdicos sendo estes tanto de 
produção manufaturada como também artesanais produzidos inclusive por discentes do 
curso. 
Além disso, temos computadores, projetor multimídia, lousa digital interativa tudo com o 
objetivo de proporcionar uma formação adequada ao futuro Professor de Matemática e 
permitir que tenham acesso às tecnologias.  
O laboratório possui materiais de apoio e que são uso coletivo, para a confecção de 
atividades didáticas e afins, como réguas, tesouras, estiletes, pistolas de cola quente, 
colas, tintas guache, pincéis, dentre outros.  
O apoio da universidade acontece por meio da cedência de um estagiário para atender as 
demandas dos usuários do espaço físico, auxiliar nas diversas atividades do Laboratório, 
promover o intercâmbio entre a sociedade e a universidade e, entre a formação inicial e 
continuada. 
A seguir podemos visualizar na figura 1, parte do acervo bibliográfico e de materiais 
pedagógicos e na Figura 2, os computadores, lousa digital interativa e parte do espaço 
físico utilizado pelo programa LEM/Foz na Unioeste campus de Foz do Iguaçu. 
 

 

Figura 1 – Acervo bibliográfico e Materiais Pedagógicos do LEM/Foz 
 

 
Fonte – Arquivo de fotos do LEM 
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Figura 2 - Computadores, lousa digital interativa e parte do espaço físico do LEM/Foz 
 

 
Fonte – Arquivo de fotos do LEM 

 
 

Procedimentos Adotados 
 
Ao longo dos anos o programa tem se consolidado como uma possibilidade de que os 
alunos do curso de Licenciatura em Matemática, futuros Professores de Matemática, 
vivenciem a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão dentro da 
Universidade por meio de projeto articulados de ensino, pesquisa e extensão.  
Neste espaço temos o desenvolvimento de projetos que visam apoiar e atender as 
demandas da comunidade interna e externa à universidade. É um espaço de troca de 
experiências que visa melhorar a formação inicial ao mesmo tempo que a formação 
continuada de Professores que ensinam Matemática na Educação Básica na rede pública 
e privada de Foz do Iguaçu e região. 
Os projetos acontecem de acordo com o interesse da comunidade interna e externa e 
estão vinculados aos coordenadores e colaboradores do programa. 
No ano de 2020, devido ao distanciamento social imposto pela pandemia causada pelo 
Covid-19, os projetos vinculados ao Laboratório de Ensino de Matemática passaram por 
adaptações e a maioria ocorreu de forma remota, como por exemplo, as reuniões do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. 
Diante dessas adaptações necessárias e impostas pela pandemia foi possível utilizar o 
tempo para uma reorganização interna do espaço físico de forma que em 2021 possamos 
realizar um melhor atendimento aos usuários. 
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Resultados 
 
Muitas vezes os resultados alcançados não podem ser mensurados em números, no 
entanto, cada vez mais torna-se evidente que a “[...] construção de um LEM não é um 
objetivo para ser atingido a curto prazo; uma vez construído, ele demanda constante 
complementação [...]” (LORENZATO, 2006, p.11) e o envolvimento de todos, 
Professores de Matemática, futuros Professores de Matemática, Professores que 
ensinam Matemática e comunidade em geral.  
O que o LEM/Foz busca alcançar é complexo e necessita da participação e envolvimento 
direto de muitos sujeitos. A melhora na qualidade da formação do futuro docente e do 
docente já atuante no ensino da Matemática precisa ser constantemente discutido e ter 
seus objetivos reformulados quando necessário.  
 
Considerações Finais 
 
O programa Laboratório de Ensino de Matemática de Foz (LEM/Foz) ao longo de seus 
mais de vinte anos de existência tem se mostrado importante como apoio as demandas 
do curso de Licenciatura em Matemática na formação inicial e continuada, promovendo à 
aproximação da universidade com a comunidade de Foz do Iguaçu e região.   
No entanto, temos que registrar que os resultados alcançados pelo programa muitas 
vezes ocorrem a longo prazo e nem sempre é possível mensurá-los.  
Para o programa é importante destacar que sempre que um Professor ou futuro Professor 
que ensina Matemática é atendido, seja por meio dos inúmeros projetos realizados ou 
pelo apoio prestado enquanto espaço físico, temos a compreensão da dimensão que 
envolve a formação de um Professor e a complexidade do processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática, processo esse que precisa ser constantemente discutido e 
refletido dentro e fora da universidade por aqueles que ensinam a Matemática visando 
sempre uma melhor qualificação profissional e a aprendizagem dos alunos. 
Por fim, destacamos que o laboratório democratiza a universidade e torna o ensino da 
Matemática mais próximo de todos, pois atende a formação inicial e continuada dos 
Professores que ensinam Matemática da rede pública e privada de Foz do Iguaçu e 
região. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mails de contato:  

1- lemunioestefoz@gmail.com (e-mail do projeto utilizado para comunicação com a 

comunidade);  

2- renatacamachobezerra@gmail.com (coordenadora do Programa LEM/Foz);         

3- rodrigo_cabanha96@hotmail.com (estagiário do LEM/Foz). 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número do projeto: 680/2000. 
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LÍNGUA E CULTURA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
Delfina Cristina Paizan1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de Professores 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Formação Continuada1; Cultura2; Ensino3. 
 
Resumo 
 
O curso de extensão teve o objetivo geral de desenvolver um arcabouço teórico de 
relevância para a formação do professor de Língua Inglesa (LI) e os objetivos específicos: 
identificar as vantagens e os desafios no uso de clássicos da literatura de língua inglesa 
na sala de aula, pesquisar Recursos Educacionais Abertos (REA) para o ensino de língua 
e literatura inglesa e analisar e adaptar atividades práticas. O curso foi oferecido 
remotamente, fazendo uso dos recursos e-email, whatsapp e RNP.  
 
Apresentação 
 
O curso de extensão aqui proposto, de caráter emergencial considerando a pandemia 
causada pelo SARS-CoV2, teve por foco a integração da literatura de língua inglesa às 
aulas de língua inglesa na sala de aula do ensino fundamental e médio, de escolas 
públicas de Foz do Iguaçu - PR. O curso foi desenhado para atender a 15 professores, 
com uma carga horária de 40 horas e foi oferecido remotamente.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O curso intitulado ‘Língua e Literatura Inglesa no Ensino Fundamental e Médio’ nasceu de 
um Projeto de Ensino com o mesmo tema. Esse Projeto de Ensino, ao ser divulgado em 
redes sociais e no site do PROLÍNGUAS, Programa de Ensino de Línguas da UNIOESTE 
– Foz do Iguaçu, despertou interesse de professores de inglês da rede estadual. Assim, 
foi criado o Projeto de Extensão na modalidade curso para atender a esse interesse. O 
curso, de 40 horas, foi realizado ao longo de 2 meses -Outubro – Dezembro de 2020. 
Pela necessidade de conduzir o curso no modo remoto devido à pandemia causada pelo 
SARS-CoV2, foram feitos uso dos recursos e-email, whatsapp e RNP para trocas 
síncronas e assíncronas.  O curso se iniciou com as todas as 15 vagas ofertadas 
ocupadas por professores de inglês, tanto do ensino médio quanto do fundamental.  
 
Pensando em levar para esse público questões teóricas e práticas, o curso se iniciou com 
um encontro síncrono em que foi apresentado um breve percurso histórico do ensino da 

 
1 Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.  
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língua inglesa no Brasil e em que momentos a língua e a literatura inglesa se 
encontraram. De acordo com Oliveira (1999, p. 17-18), o ensino de inglês e da literatura 
 

"se desenvolveram paralelamente - embora com alguns pontos de contato - 
durante o Império e a Primeira República, nos estudos secundários, até que se 
conciliassem no programa expedido pela Portaria n. 0 148, de 15 de fevereiro de 
1943, assinada pelo ministro Gustavo Capanema, que incorporava ao conteúdo 
programático de inglês do "curso clássico" as "noções de história da literatura 
inglesa”.  

 
Entretanto, ainda de acordo com o autor, a Portaria n° 614, de 10 de maio, assinada pelo 
Ministro Simões Filho trouxe a retirada definitiva do ensino da literatura inglesa do 
currículo dos estudos secundários brasileiros. Por fim, foram feitas leituras e análises de 
trechos da Base Nacional Comum Curricular (2018) e do Referencial Curricular do Estado 
do Paraná (2018) para entender como a literatura inglesa poderia ser trabalhada a partir 
dessas novas propostas curriculares.  
 
Em um segundo momento e atendendo ao primeiro objetivo - identificar as vantagens e os 
desafios na integração de clássicos da literatura de língua inglesa na sala de aula de 
língua inglesa, foi feita uma leitura e discussão do texto de Silva (2018) que trata, entre 
outros, das limitações e benefícios postos pela integração do ensino da língua inglesa ao 
ensino da literatura de língua inglesa. Entre as limitações, Silva (2018) aponta desde 
diferentes aspectos linguísticos como, por exemplo, o uso de um vocabulário diferente do 
vivenciado pelo aluno no seu dia a dia, até a própria estrutura da escola com turmas 
cheias, tempo de aula reduzido e falta de material didático adequado. Entre os benefícios, 
a autora aponta, por exemplo, uma maior motivação dos alunos para a compreensão e 
produção oral escrita e para trabalhar a reflexão sobre sua própria cultura e a do outro. 
Silva (2018) também apresentou algumas abordagens para o ensino de língua e literatura 
em sala de aula de língua inglesa, dando destaque à abordagem de Savvidou (2004) 
como abaixo: 
 

1. Preparo e Antecipação: em que se atrair o aluno para o tema da aula ao verbalizar 
suas experiências literárias. 

2. Foco: o contato inicial do aluno com o texto escrito, vídeos com o foco no 
tema/texto a ser trabalhado.  

3. Resposta preliminar: uma primeira resposta do aluno texto de forma oral ou escrita.  
4. Trabalho 1: uma compreensão geral conduzida a partir de uma leitura mais 

aprofundada.  
5. Trabalho 2: uma análise do texto em um nível mais aprofundado agora focando 

como a mensagem é veiculada e o papel da estrutura do texto (escolha de 
palavras, etc.) nesse sentido.  

6. Interpretação e resposta pessoal: uma maior compreensão e apreciação do texto. 
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Esse curso também se propôs como um de seus objetivos a orientar os professores a 
pesquisar recursos educacionais abertos (REA) para o ensino de língua e literatura 
inglesa. A organização Educação Aberta2 traz a seguinte definição de REA: 
 

...materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que 
estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que 
sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos 
facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. 
Recursos Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, 
módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software e qualquer 
outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. 
(UNESCO, 2011). 

 
De um modo geral, o uso de REA foi trazido para esse contexto para que os professores 
de língua inglesa reflitam, de acordo com Hepp (2019), sobre a “possibilidade de criar, 
adaptar e compartilhar materiais didáticos, fortalecendo não somente sua prática, mas 
também a comunidade a qual eles fazem parte.” A partir das leituras e discussões 
mencionadas acima, seguiram-se as atividades práticas do curso.   
 
Entendendo o conceito de REA, os professores apenderam a buscar na Internet fotos, 
textos (Google), vídeos (YouTube), considerando as licenças Creative Commons que se 
define como “uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento e uso 
da criatividade e do conhecimento através de instrumentos jurídicos gratuitos – as 
licenças CC.”3 Já a análise de atividades práticas para o ensino de língua e literatura 
inglesa se deu em diferentes sites como, por exemplo, no TeachingEnglish4, na aba 
Recursos para o Ensino (Teaching Resources) em que atividades para o ensino de língua 
e de literatura inglesa estão disponíveis.  Já o desenho/adaptação de uma aula no qual a 
língua e a literatura inglesa estivessem integradas foi a produção e avaliação final 
propostos. Como sugestão, os professores podiam partir do poema ‘If I can stop one heart 
from breaking’5 de Emily Dickinson6, da análise de uma atividade disponível na Internet7 e 
da abordagem de Saviddou (2004) para desenhar ou adaptar um plano de aula.  
 
 
Resultados 
 
Dos 15 participantes iniciais, somente 5 professores completaram o curso. Aqueles que 
não completaram, justificaram relatando o aumento de trabalho remoto – fechamento das 
turmas, etc., do final do ano de 2020 e não puderam fazer a produção e avaliação final do 
curso. Dos 5 participantes que fizeram a produção final foi possível entender que alguns 
professores apresentaram resistência em fazer planos de aula e de entender suas partes 

 
2 https://educacaoaberta.org/cadernorea/o_que 
3 https://br.creativecommons.net/ 
4 https://www.teachingenglish.org.uk/resources 
5 https://poesiaspreferidas.wordpress.com/2015/02/25/se-eu-puder-evitar-emily-dickinson/ 
6 https://poets.org/poet/emily-dickinson 
7 https://sharemylesson.com/teaching-resource/emily-dickinson-poetry-and-feelings-handouts-254685 
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constituintes (ex. objetivo, procedimentos) e outros professores apresentaram dificuldades 
em integrar o ensino da gramática e da literatura inglesa, sugerindo a necessidade de dar 
continuidade ao curso com novas leituras, reflexões e produções didáticas.  
 
 
Considerações Finais 
 
Destacamos, aqui, que esse curso foi positivo quando deu continuidade à formação de 
um profissional mais reflexivo, ao fortalecer a relação universidade-comunidade e ao 
aproximar, mesmo que de forma remota, seres humanos passando por um período de 
afastamento social, caracterizado por diferentes emoções como ansiedade, medo, 
insegurança causadas pela pandemia do SARS-CoV2. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
dpaizan@yahoo.co.uk 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
61248/2020 
 
Referências 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ Acesso em: 06 fev. 2021. 
 
HEPP, M. B. Opções em REA para o Ensino de Língua Inglesa no Brasil. 2019. 16 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Letras), UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2019. 
 
OLIVEIRA, L. I. M. A Historiografia Brasileira da Literatura Inglesa: uma história do 
ensino de inglês no Brasil (1809-1951). Dissertação de Mestrado. UNICAMP, 1999. 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Referencial Curricular do Paraná: 
Educação Infantil e Componentes Curriculares do Ensino Fundamental. Curitiba: Paraná, 
2018. Disponível em: http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/ Acesso em: 02 
fev. 2021. 
 
SAVVIDOU, C. An Integrated Approach to Teaching Literature in the EFL Classroom. The 
Internet TESL Journal, v. 10, n. 12, dez. 2004. Disponível em:  
http://iteslj.org/Techniques/Savvidou-Literature.html . Acessado em: 06 fev. 2021. 
 
SILVA, C. C. D. O uso dos recursos da internet para o ensino de literatura inglesa no 
ensino fundamental II. Trabalho de Conclusão de Curso - Letras, UNIOESTE. Foz do 
Iguaçu, 2018.  
 

738

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/
http://iteslj.org/
http://iteslj.org/
http://iteslj.org/Techniques/Savvidou-Literature.html
http://iteslj.org/Techniques/Savvidou-Literature.html


 

 

UNESCO/COL. Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher 
Education. Vancouver: COL, 2011. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0021/002136/213605E.pdf  Acesso em 2 fev. 2021. 
 
 

739



 

 

 

 

 
 

Observatório do Mundo Contemporâneo 
 

Coordenador: Maria José Castelano1, Lucas Eduardo Gaspar2 
Participantes: Daniela Fátima Henrichsen3 

 
Área Temática: Ciências Humanas, Educação. 
Linha de Extensão: Formação de professores. 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Educação, Mídia, Tempo presente 

 
 

Resumo 
O projeto de extensão Observatório do Mundo Contemporâneo (OMC) vem sendo 
desenvolvido desde o ano de 2001 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Campus de Marechal Cândido Rondon-PR. Nosso projeto consiste em compor uma 
equipe formada por acadêmicos do curso de graduação em História da Unioeste. O 
projeto conta com professores colaboradores vinculados ao Centro de Ciência Humanas, 
Educação e Letras, da área da História. Em 2020 tivemos que adaptar nosso método de 
abordagem dos conteúdos e a forma de divulgação do trabalho da equipe pelas 
plataformas digitais. 

 
Apresentação 

Nosso objetivo enquanto projeto de extensão visa tanto a formação dos 
acadêmicos do curso de História na área da atuação docente, quanto de produzir 
discussões e materiais acessíveis para os estudantes que integram as turmas do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. Estes conteúdos produzidos pelos estagiários são 
compostos por murais cujo as temáticas são amplamente discutidas dentro da equipe, 
como o projeto versa sobre a perspectiva histórica do tempo presente, ou seja, que 
trabalha a história como um processo em curso e nele nos encontramos e temos 
capacidade de agir e analisar. Os murais são selecionados por temas ligados as pautas 
do mundo contemporâneo, geralmente são pautas que a grande imprensa elege como 
prioridade em determinado contexto, criando um discurso midiático guiado por interesses 
relevantes em determinados acontecimentos, exemplo disso são as tensões políticas. 

1 Professora efetiva do Curso de História- Licenciatura, Centro de ciências Humanas Educação e Letras 
(CCHEL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste. 
2 Professor do Curso História-Licenciatura, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras (CCHEL), 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste. 
3 Academica do curso de História-Licenciatura, Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste. 
Bolsista pela Fundação Araucária, membro da linha de pesquisa Trabalho e Movimentos Sociais. 
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Entendemos como grande imprensa as grandes corporações privadas de comunicação, 
seja televisiva, jornal impresso, radio ou mídias eletrônicas. Todos exercem algum tipo de 
impulso para os debates dentro da sociedade, pois o objetivo da imprensa é de informar 
ou noticiar algo aos seus interlocutores, principalmente no discurso jornalístico. Por isso a 
seleção dos temas é muito importante para nossa equipe, temos grande 
comprometimento com nosso público de buscar discussões que sejam importantes para 
eles, que fazem parte da realidade social, cultural destes alunos. E como o projeto versa 
sobre uma perspectiva do tempo presente, onde o sujeito está vivenciando a história 
imediata, produzindo materialidades que nos possibilitam tornar questões sociais, 
políticas e culturais passiveis de discutir e dialogar com os alunos da rede pública 
estadual. 

No início do ano de 2020 o Observatório do Mundo Contemporâneo participou de 
um evento na Unioeste-Campus de Cascavel chamado “Informação X Notícia: o discurso 
jornalístico na era da Fake News” apresentado pela prof. Dr. Giovanna Benedetto Flores 
(Unicamp) neste evento a equipe do projeto tinha como expectativa aprofundar nossa 
carga de conhecimento relacionados a questões da imprensa, já que a nossa área não é 
esta, más nos apoiamos sobre ela na perspectiva cientifica da produção do conhecimento 
histórico, já que a imprensa (rádio, jornal, revista, televisão...) são para nós fontes 
primarias de acessar a história e os fatos. Junto à isto foi no início de 2020 que 
começamos as discussões para a produção do mural “ Fake News”, que depois devido as 
medidas de proteção e isolamento social em decorrência da pandemia da COVID19 
passou a se chamar “ As Fake News em tempos de Pandemia” ( 
https://omcunioeste.wixsite.com/projetoomc/single-post/2020/08/24/Mural-Fake-News-em- 
Tempos-de-Pandemia ). Como mencionado a cima, o isolamento social fez com que 
repensássemos outros mecanismos de alçar os alunos de escolas públicas e professores 
que estão dando aula em formato home office através do Ensino a Distância (EAD) então 
optamos pela metodologia de organizar os murais (discussões, produção de artigo e 
materiais para apresentações) nas plataformas da internet, como o Facebook, e o 
Instagram onde conseguimos alcançar um público significativo para o projeto. Com as 
publicações feitas através de materiais pedagógicos e imagéticos, com textos e 
publicações semanais. 
Um dos temas abordados pelo projeto neste período, além da já citada “As Fake News 
em tempos de Pandemia”, também abordamos uma questão levantada pela equipe que é 
formada por professores e estudantes, que é a questão do Ensino a Distância, quais suas 
contradições e limitações (www.omcunioeste.wixsite.com/projetoomc). Seguimos 
utilizando o blog, ativo a muitos anos, com materiais de 2001 para divulgação dos 
materiais. 

O contexto em que a equipe estava inserida era justamente a situação de 
experimentar o modelo de ensino EAD. Foi a partir disto que a questão do Ensino a 
Distância passou a ser pauta de interesse do projeto, entender suas contradições e 
limitações, eram e ainda são essenciais. Todos da equipe estavam passando pela mesma 
situação na formação acadêmica ou na docência, portanto aquele momento foi decisivo 
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na opção de trabalhar sobre esse tema. Cabe então, neste momento, compartilharmos de 
forma breve os resultados destas discussões. Quando pensamos em uma história do EaD 
no Brasil, surpreendentemente nos deparamos com uma história mais antiga do que 
normalmente imaginamos, os primeiros registros de ensino ofertado de maneira remota 
data de 1900, onde nos jornais eram ofertados cursos profissionalizantes de datilografia 
por correspondência. Desde este período até os tempos atuais diversos foram os 
recursos usados para o EaD, desde os materiais impressos e enviados por 
correspondência, até mesmo a programas de rádio e televisão e, mais recentemente, a 
internet. A questão é, o Ensino a Distância oferece uma formação que contemple as 
necessidades básicas de conhecimento de forma completa e qualificada? Segundo 
experiências que os professores e alunos das redes municipais, estaduais e superior 
estão tendo que lidar com a situação atípica da pandemia da COVID-19, com isso as 
aulas foram convertidas em aulas a distância por conta da necessidade de isolamento 
social para combater a disseminação deste novo vírus. Os relatos de professores, alunos 
e pais tem mostrado um quadro preocupante quanto o real aproveitamento do ensino 
quando a distância. A principal queixa dos estudantes, como a de Pedro da rede estadual 
de São Paulo é de que quase não existe interação entre a turma e entre professor e 
aluno, gerando uma sensação de que você não está aprendendo: 

 
“Sinceramente, eu estou achando bem ruim, pois a comunicação e a 
interação com os professores são bem difíceis, e é difícil 
acompanhar o que eles passam pela TV ou pelo computador. Esse 
método de ensino parece mais complicado de entender, e é ruim 
porque não temos como tirar dúvidas no momento em que elas 
surgem. Caso você não entenda algo, não é como no colégio, onde 
os professores repetem até você entender”, compara.” 4 

 
 

Em suma, um dos grandes problemas é que o EaD como ferramenta de ensino 
está muito mais próximo de uma concepção tecnicista do que de uma concepção 
humanizada e crítica. Não realizamos aqui a defesa da extinção do modelo EaD, porém 
devemos trata-lo com o devido cuidado, pois uma possível padronização deste modelo 
para o ensino tanto superior quanto básico, apresenta-se como um risco imenso, não 
somente para a qualidade do ensino aprendizado, como também para a função social que 
as escolas e universidade apresentam. 

Observatório do Mundo Contemporâneo tem uma participação ativa com a comunidade 
escolar, visando sempre a qualidade da extensão universitária dentro da área da 
licenciatura em história. 

 
 
 

 

4 Fonte: 

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/19/desafios-da-ead-como-as-escolas-estaduais-estao-funcionando- 
durante-quarentena acesso em 12/08/2020 
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Procedimentos Adotados 
Os procedimentos adotados ao longo do projeto foram mitologicamente 

estratégicos para o atual momento de pandemia. Optamos por utilizar a plataforma 
Google Meet para realizar nossos encontros mensais (duas a três vezes ao mês). A 
dinâmica de seguir um cronograma de leituras e preparação de materiais foi mantido. 
Estes materiais estão disponíveis em todas as redes sociais já mencionadas 
anteriormente (Facebook, Instagram, Blog). Em nossas redes temos contato com 
professores e estudantes, além de reforçar em e-mail a disponibilidade de materiais como 
slides, imagens e textos produzidos pelos estagiários para que possa utilizar como 
suporte didático neste momento de aulas online. 

 
Resultados 

Os resultados contidos no ano de 2020 foram satisfatórios partindo da premissa 
que foi um ano de excepcionalidades dentro dos projetos de extensão educacionais. 
Nossos resultados antes eram relatados em números de alunos atingidos por escola 
através de nossos murais, agora estes números são digitais, não envolvem apenas 
alunos das escolas públicas, más também professores da rede pública tanto do Paraná. 
Estes professores de outros estados acessaram nossas plataformas virtuais como por 
exemplo o nosso blog (https://omcunioeste.wixsite.com/projetoomc) que conta com o 
armazenamento em arquivo de todos os murais, estes são compostos por arquivos em 
textos, imagens e slides para apresentação (Figura 2). 

Neste blog armazenamos todos conteúdos e materiais produzidos pelo projeto que 
também são publicados em outras plataformas, como o Instagram (Figura 1) 
(https://www.instagram.com/?hl=pt-br ) criado no em Março de 2020 como uma alternativa 
de divulgar nosso trabalho. Os resultados foram satisfatórios pelo tempo em que estamos 
ativos na plataforma. Atingimos o público de 228 (professores, alunos e acadêmicos), 
temos em média 20-75 visualizações por posts. Consideramos proveitoso este veículo de 
divulgação pois alcançamos uma média esperada de acessos, com 19 publicações entre 
elas os 2 murais produzidos no ano de 2020 divididas em cronogramas semanais de 
publicações por mural. Neste ano tivemos no total 10 encontros promovidos pela equipe 
do OMC, destas 8 foram com a equipe completa e 2 reuniões internas entre bolsista e 
coordenadores para avaliação do andamento das atividades. 
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Figuras 1 - 
Página do Observatório do Mundo Contemporâneo no Istagram, principal veículo de divulgação durante o ano. 

 

Figura 2-  
Página do nosso Blog com nossas publicações de todos os murais, materiais desde 2001. 

 

Considerações Finais 
Consideramos parcialmente que o projeto teve uma experiência boa, pois tivemos 

que nos preparar dentro da iniciação docente para lidar com um ensino remoto e a 
distância, por entender que a juventude contemporânea tem diversos meios de acessar o 
mundo virtual focamos neste para obter o alcance dos jovens alunos e dos professores da 
área da História. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
Email: omcunioeste@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/omcunioeste 

Facebook: https://www.facebook.com/projetoomc 

Blog: https://omcunioeste.wixsite.com/projetoomc 
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PROGRAMA DE ENSINO DE LITERATURA E CULTURA - PELCA: 13 ANOS DE 
TRAJETÓRIA (2009-2021) 

 
 

Gilmei Francisco Fleck1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ana Maria Klock2, Andrielly Antunes da Silva3, Leila S. Del Pozo González4, 

Tatiane Cristina Becher5  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: (Formação de professores) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: literatura; cultura; ensino 

 
Resumo 
 
O Programa de Ensino de Literatura e Cultura - PELCA - é uma iniciativa extensionista 
que busca congregar diversas ações da área de Literatura e Cultura, desenvolvidas nos 
diferentes projetos que dão sustentabilidade ao Programa. A presente comunicação visa 
apresentar a trajetória do programa, que cumpre 13 anos de atividades apoiadas no tripé 
pesquisa/ensino/extensão e suas contribuições para a formação do leitor mais crítico e 
cidadão consciente.  
 
 
Apresentação 
 
 

Nas últimas décadas, o ensino da Literatura e da Cultura foi, gradativamente, 
perdendo espaço no âmbito da educação fundamental e média em nosso país. Tal fato 
veio a contribuir, de forma significativa, para a redução da formação de leitores e a 
implantação do hábito de leitura já nos primeiros anos escolares, acarretando uma série 
de problemas no processo ensino-aprendizagem em todos os níveis, já que a leitura é 
fundamental para o processo de formação profissional. Essa conjuntura permitiu 
apresentar a proposta que instituiu, em 2009, o programa que hoje conhecemos como 
PELCA. A iniciativa extensionista, por meio do tripé pesquisa-ensino-extensão, vem a 
somar nas ações da Unioeste, garantindo a prática do artigo 207 da Constituição Federal 
de 1988.  

 

 
1 Pós-doutor em Literatura Comparada e Tradução pela Universidade de Vigo. Professor Associado da 
UNIOESTE, CECA, Cascavel. E-mail: chicofleck@yahoo.com.br.  
2 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, CECA, Cascavel. E-mail: 
anamariaklock@hotmail.com. 
3 Bolsista do Projeto Literatório/PELCA, Graduanda, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: 
Andrielly_Antunes2011@hotmail.com . 
4 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, CECA, Cascavel. E-mail: leilashai@hotmail.com. 
5 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, CECA, Cascavel. E-mail: taati.becher@gmail.com  
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Procedimentos Adotados 
 
 

Desde a idealização do PELCA em 2009, o programa sempre sustentou a 
premissa de promover a complementação e aprofundamento de estudos de Literatura, 
Cultura e Teoria Literária (AUSTIN MILLÁN, 2000) por meio de uma vasta gama de ações 
extensionistas voltadas ao ensino e abordagem destas áreas, destacando-se entre elas 
projetos, cursos, oficinas, debates, eventos, palestras e outros.  

Sob a premissa de promover a integração entre Ensino/Pesquisa/Extensão, que 
são os principais eixos de atuação da universidade pública, ações foram desenvolvidas 
em atenção aos acadêmicos dos cursos de graduação da Unioeste e demais instituições 
de ensino superior, médio e fundamental, bem como oportunizadas como formação 
continuada aos professores da rede municipal, estadual e particular de ensino de 
Cascavel e região, dentro da área de abrangência do programa. Com este público alvo, o 
Programa objetivou contribuir para a formação de leitores críticos (ORLANDI, 1988) e 
profissionais mais capacitados e instrumentalizados para proceder à abordagem do texto 
literário de posse de uma bagagem teórica consistente e pertinente.  

Ademais, o Programa ainda zela pela permanência das práticas que buscam 
resgatar o importante papel da literatura nos diferentes níveis de ensino, levando a leitura 
do texto literária a ocupar, novamente, um espaço relevante na formação do leitor já nos 
primeiros anos escolares, como também incentivar a inclusão de aulas de cultura 
(GARCÍA SANTA-CECILIA, 1995) nas escolas, a fim de promover a alteridade 
(OLIVEIRAS, 2000) entre os cidadãos e os povos latino-americanos.  

No início da sua trajetória, o PELCA esteve apoiado em quatro projetos: 1) Estudos 
das teorias contemporâneas de análise literária; 2) Literatório: a literatura em prática nas 
escolas; 3) Abordagens ao multiculturalismo na América: um universo de mestiçagem e 
hibridização; 4) Literatura, História, Memória e Sociedade: estudos das inter-relações e 
suas dinâmicas.  

Além do apoio e promoção dos projetos, o PELCA também buscou 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, como o “Seminário Nacional de Literatura, História e Memória” e o 
“Simpósio de Pesquisa em Letras da Unioeste”. O apoio às equipes de coordenação dos 
eventos propiciou uma maior visibilidade para a produção científica, artística e cultural 
existente nos cursos de graduação e pós-graduação em Letras, além de congregar 
docentes e discentes em torno a uma mesma temática, fortalecendo os grupos de 
pesquisa, os cursos de extensão, as atividades de orientação de TCC e dissertações, as 
iniciações científicas e as demais atividades de orientação desenvolvidas na graduação e 
pós-graduação do curso de Letras.  

Em 2012, o Programa passou a contar com três projetos: 1) Estudos das teorias 
contemporâneas de análise literária; 2) Literatório: a literatura em prática nas escolas; 3) 
Literatura, História, Memória e Sociedade: estudos das inter-relações e suas dinâmicas. 
Ao longo desse período de implementação e ampliação das ações do PELCA, o 
Programa deu assistência e condições às ações anuais promovidas por diferentes 
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projetos que entregaram ao público alvo os resultados alcançados no âmbito da pesquisa 
e do ensino desenvolvidos no curso de licenciatura em Letras, na iniciação científica, nos 
projetos de monitoria, na pós-graduação (mestrado acadêmico/mestrado profissional, 
doutorado e pós-doutorado) e pelo grupo de pesquisa “Ressignificações do passado na 
América: processo de leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção – 
vias para a descolonização”. Em 2017, tramita-se a mudança da nomenclatura do projeto, 
assim, o Ressignificações do passado pela literatura – vias para descolonização da 
América substituiu o título inaugural do projeto que se chamava: Literatura, História, 
Memória e Sociedade: estudos das inter-relações e suas dinâmicas pelo título. Desta 
forma, o projeto consta como permanente, desde 10/05/2009. 

Em sua configuração atual, o Programa fornece sustentação a três grandes 
projetos permanentes, os quais são: 
 

1) Estudo das teorias contemporâneas de análise literária – segunda fase; 
2) Literatório: a literatura em prática nas escolas – segunda fase; 
3) Ressignificações do passado pela literatura – vias para a descolonização da 
América Latina. 

 

Esse conjunto de projetos, em que cada qual desenvolve uma série de atividades 
extensionistas orientadas segundo os objetivos estabelecidos, demandam planejamento, 
logística, coordenação, orientação, relatório, ministrantes, participantes, trâmites 
institucionais e concretização das ações por meio de palestras, oficinas, minicursos, 
cursos, seminários, eventos etc.  

É nesse sentido que o PELCA, além de funcionar como um programa de 
assistência e gerenciamento que garante que as ações extensionistas alcancem 
integralmente seus objetivos e com a devida qualidade educacional, é, também, um 
importante veículo que oportuniza à comunidade acadêmica e aos profissionais da área 
da educação acesso ao conhecimento, à instrumentalização e à formação continuada nos 
eixos de Cultura, Literatura e Teoria Literária.  

Por meio dessa ação, busca-se propiciar ao público participante – acadêmicos dos 
cursos de graduação da Unioeste e demais instituições de ensino superior, médio e 
fundamental, professores da rede pública e privada de Cascavel e região – a ampliação 
de sua competência de leitura e análise literária, compreensão leitora e entendimento do 
discurso lírico, dramático e em prosa por meio da abordagem de teorias contemporâneas 
de análise literária. O Programa auxilia ainda no desenvolvimento acadêmico no sentido 
de promover a participação de professores e acadêmicos da pós-graduação na função de 
orientadores de graduandos e egressos em eventos de caráter científico e publicações 
acadêmicas. 
 
 
Resultados 
 
 

Desde os três primeiros anos de implantação do PELCA (2009-2012), o programa 
atingiu aproximadamente 4000 pessoas, como pode ser comprovado pelo primeiro 
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relatório trienal. Na sequência, apresentamos um gráfico no qual consta a porcentagem 
de ações desenvolvidas por cada projeto vinculado ao PELCA: 
 

 
Figura 1: Ações extensionistas do PELCA – Programa de Ensino de Literatura e Cultura – Unioeste 

(Período 2009-2020). Total de ações extensionistas: 45 cursos/eventos 
 

No total, foram realizadas 45 ações extensionistas envolvendo desde aulas, 
oficinas, palestras, discussões, seminários, eventos, formação continuada, cursos de 
média e longa duração. Das atividades desenvolvidas ao longo desses treze anos, o 
propósito sempre foi o de instrumentalizar acadêmicos, professores e público em geral, 
contribuindo, assim, para a formação e aperfeiçoamento do profissional da área de 
educação. 

Não podemos deixar de mencionar os projetos que deram nascimento ao 
programa, de 2006 a 2009: “(24859/2008) Literatório: A literatura em prática nas escolas - 
módulo I: Literatura infantil e infanto-juvenil: teoria e análise (45h) - módulo II: Contação 
de histórias: uma arte formadora de leitores (45h); (23350/2008) Teorias contemporâneas 
de análise literária - estudo e aplicação em romances históricos - módulo III; (20232/2007) 
Teorias contemporâneas de análise literária - estudo e aplicação em romances históricos; 
(19999/2006) Leituras do conto hispano-americano contemporâneo.” 
 
 
Considerações Finais 
 
 

Desde os primeiros anos de existência do PELCA o programa tem se tornado um 
dos pontos referenciais para os alunos do curso de Letras e professores – da Unioeste, 
bem como dos professores da rede municipal, estadual e privada da região – em termos 
de formação complementar. Nosso objetivo é que possamos continuar com várias 
atividades extensionistas que partem do PELCA, por algum tempo ainda, talvez, na 
modalidade remota emergencial. 
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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  

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
27180/2009 
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PROPOSTAS DE REFLEXÃO SOBRE PROTAGONISMO E SUBJETIVAÇÃO 
FEMININA EM PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO PROJETO 

“MULHERES E(M) LITERATURAS: DA REPRESENTAÇÃO À RESISTÊNCIA” 
 

Meire Oliveira Silva1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
 Cleiser Schenatto Langaro2 (Sub-Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes e colaboradores: Denise Sintani3, Thaís Gava4, Cláudia Cristina Oliveira5, 
Vanessa Teixeira Pipinis6, Enedina Andrade da Silva7, Larissa Fostinone Locoselli8, 
Marcela Loureiro Alves9, Michele Costa10, Ana Carolina Cangemi.11. 
 

Área Temática: Igualdade de gênero 
Linha de Extensão: Formação de professores  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Mulheres; Literatura; Sociedade. 

Resumo 
 
Por meio de uma abordagem ancorada nos estudos de gênero, o Projeto Mulheres (e)m 
literaturas: do protagonismo à resistência voltou-se ao exame das diversas perspectivas 
de análise literária e artística em relação à mulher em sociedade desde as tradicionais 
representações de origem hegemônica que sempre desconsideraram a diversidade de 
suas existências até o levante de suas vozes continuamente silenciadas. O projeto voltou-
se, dessa maneira, às modificações das figuras femininas ao longo da História. 
Analisaram-se obras que transitaram entre as representações e o crescente protagonismo 
feminino, contribuindo tanto para a formação de professores quanto ao diálogo com a 
sociedade. 
 

Apresentação 
 

A abordagem da representação feminina nas literaturas que abrangem múltiplos 
processos interartes junto aos estudos de gênero podem oferecer uma leitura sensível 
diante da problemática de ser e reconhecer-se como mulher capaz de assumir um 
protagonismo frente às imposições de comportamento convencionalmente aceitas em 
sociedade e, por isso, perpetuadas ao longo da História. E, contrariamente aos discursos 
hegemônicos de silenciamento e apagamento das mulheres, também nos cenários 

 
1 Profa. Dra. Letras – CELS - Unioeste – Foz do Iguaçu. E-mail: meire_oliveira@uol.com.br 
2 Profa. Dra. Letras – CELS - Unioeste – Foz do Iguaçu. E-mail: cleiserschenatto@hotmail.com 
3 Profa. Ma. Letras – USP - colaboradora 
4 Profa. Ma. Pedagogia – USP - colaboradora 
5 Profa. Ma. Letras – USP - colaboradora 
6 Profa. Ma. Pedagogia – USP - colaboradora 
7 Acadêmica curso de Letras – CELS – Unioeste - colaboradora 
8 Profa. Dra. Letras – Unila - colaboradora 
9 Profa. Ma. Letras – IFSP - colaboradora 
10 Profa. Ma. Letras – IFSP - colaboradora 
11 Profa. Dra. Letras – UNESP - colaboradora 
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artístico e intelectual, é possível entrever imagens de lirismo e fortaleza cada vez mais 
emergentes que lhes propiciaram oportunidades de apresentação de si mesmas – em 
vozes e corpos – de resistência frente às representações estereotipadas e repressoras 
geralmente veiculadas na História das Literaturas e das Artes.  

Logo, por meio de uma nova proposta epistêmica, os exercícios de 
reconhecimento, identidade e expressão finalmente puderam manifestar o exercício de 
vozes, letras e imagens acerca dessas mulheres. Ao serem examinados os passos e 
percalços das mulheres negras, latino-americanas, excluídas e silenciadas, enfatizou-se a 
alteridade diante dos múltiplos femininos rumo ao reconhecimento de gêneros, espaços, 
direitos e lutas. Para abarcar essa trajetória de propostas de estudo e pesquisa, foram 
programadas leituras e realizados debates quinzenais após as palestras com 
pesquisadoras de várias instituições envolvendo alunos da Unioeste (do campus Foz do 
Iguaçu assim como de outros campi), além de interessados da comunidade em geral. 
Como os encontros foram realizados de forma remota, houve participação de pessoas de 
diferentes estados do país; o que fortaleceu o diálogo acadêmico com a sociedade e 
inclusive com realidades e vivências em outras universidades, além de contato com 
cursos e interesses diversos que perpassam as variadas formações em Humanidades. 

O projeto Mulheres (e)m literaturas: do protagonismo à resistência justificou-se, 
portanto, pela necessidade de se discutir a inserção social das mulheres de diversas 
origens sociais, étnicas e raciais por meio de obras de suas autorias múltiplas. As leituras, 
como foram programadas e divulgadas a todos os participantes, promoveu espaço para 
interação e acompanhamento dos processos metodológicos adotados, que se 
propuseram a promover interação e o compartilhamento de saberes e experiências. E, 
sempre que possível foram disponibilizados materiais de consulta em arquivos digitais, 
tanto para os alunos da Unioeste quanto aos participantes de toda a comunidade 
acadêmica ou não. Pode-se afirmar que, mesmo em meio à pandemia de covid-19, houve 
ampla adesão às atividades propostas, por meio de plataformas virtuais de acesso. O 
resultado foi, portanto, positivo já que houve significativa adesão de participantes. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Por meio de palestras seguidas de debates, discutiu-se o papel da figura feminina 
em sociedade em sua multiplicidade entre representações e protagonismos. Em 
abordagens que transitaram entre a Literatura, a Arte, a Memória e a História, foram 
analisadas obras de autoras latino-americanas, sobretudo, para ser examinada a trajetória 
das mulheres diante das várias opressões interseccionais de cunho histórico. Dessa 
maneira, priorizou-se a análise das representações femininas que perpetuam estereótipos 
e preconceitos em produções literárias e artísticas de diversas naturezas e autorias para 
reconhecimento de comportamentos violentos dirigidos à mulher ancestralmente, 
sobretudo nas sociedades de origem colonial e escravocrata, como as dos países latino-
americanos. Foram lidos, analisados e comentados textos de autoras de diversas 
nacionalidades, realidades sociais e étnicas, e também foram abordadas questões que 
trataram diretamente da atuação da mulher na sociedade, como detentora de suas vozes 
e experiências. 
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Realizaram-se leituras e análises em palestras, seguidas de debates e interações 
com os participantes em torno dos textos abordados por meio de plataforma virtual, em 
duas segundas-feiras mensais dentre os meses de junho e outubro para contemplar as 
atividades ligadas ao planejamento de atividades remotas. 
 

Relação das Palestras – Projeto Mulheres e(m) literaturas: da representação à 
resistência 

 
Palestra 1: “Da Linguística para a Literatura: a representação da mulher nas cantigas 
medievais”, ministrada pela Profa. Dra. Ana Carolina Cangemi. 
Palestra 2: “Hilda Hilst, algumas leituras”, ministrada pela Profa. Ma. Denise Sintani. 
Palestra 3: “Literatura e interseccionalidade: poetas mulheres negras latino-americanas”, 
ministrada pelas Profa. Dra. Larissa Fostinone Locoselli, Profa. Ma. Marcela Loureiro 
Alves e Profa. Ma. Michele Costa. 
Palestra 4: “Gênero, sexualidade e suas intersecções com a Educação e os Direitos 
Humanos”, ministrada pelas Profa. Ma. Vanessa Teixeira Pipinis e Profa Ma. Thaís Gava 
Palestra 5: “O universo feminino na literatura de Paulina Chiziane”, ministrada pela Profa. 
Ma. Cláudia Cristina Oliveira. 
Palestra 6: Três abordagens: “Becos da Memória: vozes e percursos das memórias e das 
identidades”; “Poéticas da resistência afro-brasileira”; “Lélia, Conceição e Carolina: três 
protagonismos femininos primordiais para a luta antirracista no Brasil”, ministradas 
respectivamente por Enedina Andrade da Silva, acadêmica de Letras; Profa. Dra. Cleiser 
Schenatto Langaro e Profa. Dra. Meire Oliveira Silva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                 Figura 1 – Palestra 1                                                            Figura 2 – Palestra 2 
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     Figura 3 – Palestra 3                                                             Figura 4 – Palestra 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 5 – Palestra 5                                                      Figura 6 – Palestra 6 

 
 
Considerações Finais 
 
 

A diversidade de obras e autoras propôs um levantamento teórico amplo acerca de 
autorias femininas em relação a nacionalidades, realidades sociais e étnicas, para 
salientar a urgência dos debates em torno das questões de gênero nas Literaturas, nas 
Artes e na Sociedade. Atingiu-se o objetivo de discutir a inserção social das mulheres de 
diversas origens sociais, étnicas e raciais por meio de obras de autorias diversas 
conforme demonstram as figuras anteriores e a relação das temáticas trabalhadas por 
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palestra. As ações também conseguiram atender à perspectiva de ODS (objetivos de 
desenvolvimento sustentável) correspondentes acerca da preservação da Igualdade de 
gênero no que se refere à Formação de Professores. Por fim, promoveu-se a 
oportunidade de reflexão social para além dos debates acadêmicos e junto à comunidade, 
sendo explorados diversos pontos de vista sobre as obras e autoras em seus diversos 
temas e contextos histórico-sociais. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
meire_oliveira@uol.com.br (11) 98239-6219;  
cleiserschenatto@hotmail.com (45) 9 91093935,  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

CR n° 60699/2020 
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REPERCUSSÃO E DESDOBRAMENTOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 Tiago Emanuel Klüber1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Gabriele de Sousa Lins Mutti2, Elhane de Fatima Fritsch Cararo3, Carla 
Melli Tambarussi4, Silvio Rogerio Martins5, Marcio Virgínio dos Santos6. 

 

Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Formação de professores) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: formação de professores; modelagem matemática; educação 
matemática. 

 

Resumo 
 
Expomos, neste texto, as ações desenvolvidas no contexto da formação de professores em 
Modelagem Matemática na Educação Matemática. Essas ações referem-se ao diálogo 
estabelecido e as possibilidades que se abrem ao nos aproximarmos da gestão pública 
estadual e da comunidade acadêmica de Modelagem no Brasil. Para isso, apresentamos 
uma breve introdução sobre a formação que está em vigor desde o ano de 2015 e na 
sequência explicitamos as ações desenvolvidas.  
 

                                            
1 Doutor em Educação Científica e Tecnológica, Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Tecnológica, PPGECT, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, CFM, Florianópolis, Santa Catarina, SC. 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática - PPGECEM, 
centro de Ciências exatas e Tecnologias – CCET.E-mail: tiagokluber@gmail.com. 
2  Doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática, Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e Educação Matemática - PPGECEM, centro de Ciências exatas e Tecnologias - CCET, 
Cascavel. E-mail: gabi_mutti@hotmaill.com.  
3  Doutoranda em Educação Matemática, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Educação Matemática - PPGECEM, centro de Ciências exatas e Tecnologias - CCET, Cascavel. E-mail: 

elhaneff@gmail.com 
4  Doutora em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro. E-mail: carlatambarussi@hotmail.com 
5  Mestrado em Ensino, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática - 
PPGECEM, centro de Ciências exatas e Tecnologias - CCET, Cascavel. E-mail: sylviofoz@gmail.com 
6  Mestrado em Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática 
- PPGECEM, centro de Ciências exatas e Tecnologias - CCET, Cascavel. E-mail: 

vsmarcio1985@hotmail.com. 
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Apresentação 
 
A Formação Continuada de professores em Modelagem Matemática na Educação 
Matemática está vinculada a um projeto de extensão7 da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná e ocorre em diferentes escolas públicas estaduais desde o ano de 2015. 
Atualmente é constituída por 3 grupos, nos municípios de Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu 
e Guarapuava, a Formação conta com a participação de 32 professores da Educação 
Básica. 
Dentre os princípios norteadores da formação, desde sua origem, estão: 1) a ação conjunta 
de professores, visando o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática na 
escola; 2) a busca pela constituição de coletivos de pensamento próprios da Modelagem, 
nos quais circulem ideias a ela dirigidas; 3) o estabelecimento de grupos de formação em 
Modelagem dentro da escola, que se deem no período de hora-atividade dos professores; 
4) a compreensão da relevância de professor formar professor, de tal modo que nesse 
movimento cada um seja transformado (ideia de formador/formando) e 5) o entendimento 
de que a continuidade da formação precisa ser independente do período de duração de 
pesquisas de mestrado ou doutorado (KLÜBER et al., 2015; MUTTI, 2016; MARTINS, 2016, 
CARARO, 2017; SILVA, 2017; MUTTI, 2020). 
Orientada por esses princípios, a formação configura-se como o grupo de formação 
continuada de professores em Modelagem que permanece vigente a mais tempo em âmbito 
nacional, sendo as ações pedagógicas e de pesquisa desenvolvidas pelos professores que 
integram seus grupos conhecidas não só pelos membros da comunidade acadêmica, mas 
pela comunidade escolar do estado do Paraná (MUTTI, 2020), condição para a qual 
voltamo-nos nesse texto.  
Sendo assim, esclarecemos que esse texto se volta para o alcance das ações 
desenvolvidas nesse contexto de formação, e para os desdobramentos que elas têm 
possibilitado a partir do diálogo com a gestão pública estadual e com a comunidade 
acadêmica e escolar. Para tanto, nos próximos subtítulos discorreremos sobre os diálogos 
que foram estabelecidos com a gestão pública estadual do Paraná e com as comunidades 
acadêmicas e escolar. Finalizando falando sobre alguns desdobramentos da abertura 
desses diálogos.  
 

Procedimentos realizados no projeto de extensão nos anos de 2019 e 2020 
Diálogo com a gestão pública estadual 

                                            
7  Projeto de Extensão Formação de Professores em Modelagem Matemática na Educação Matemática. 
Aprovado em 28/10/2015 sob o parecer 087/2015-ccet, está vinculado ao projeto de pesquisa formação de 
professores em Modelagem Matemática na Educação Matemática: compreensões e desvelamentos, com 

número CAAE 50933215.0.0000.0107, com data de início 17/12/2015. 
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Como mencionamos, a Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática 
na Educação Matemática está vigente desde o ano de 2015. Desde então, os resultados 
promissores das ações pedagógicas com Modelagem Matemática desenvolvidas pelos 
professores participantes dos grupos em suas escolas de atuação, bem como as produções 
acadêmicas delas decorrentes, acabaram se tornando conhecidas pelas comunidades 
escolares, não apenas das escolas sede dos grupos, mas dos núcleos supracitados.  
Esse movimento gerou, inicialmente, o convite para atuação dos professores participantes 
dos grupos da Formação dos núcleos de Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão como 
formadores das Formações de Ações Descentralizadas (FADs), desenvolvidas pela 
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED), nos anos de 2017 e 2018. 
No ano de 2019, os professores formadores do grupo de Foz do Iguaçu, receberam o 
convite da SEED para participarem do programa Conexão Professor Lives, exibido no 
dia 30 de abril de 2019, ao vivo para todo o Paraná e disponibilizado no site da secretaria. 
O tema da live foi “Formação continuada na escola: modelagem matemática” e tanto a 
gravação quanto a apresentação elaborada pelos professores do grupo estão disponíveis8 
No dia 25 de julho do ano de 2019, o trabalho realizado pelos professores dos grupos foi 
disseminado9. por meio do material disponibilizado aos professores no momento 2 dos dias 
de estudo de planejamento  
No dia 29 de agosto do ano de 2019, o secretário de educação do estado do Paraná exibiu 
um vídeo e fez menção elogiosa ao trabalho realizados pelos professores dos grupos da 
Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática na Educação 
Matemática, em eventos realizados com diretores e chefes dos núcleos regionais de 
educação de todo o estado. 
No dia 07 de outubro do ano de 2019, o grupo recebeu o Parecer nº 081/2019 – SEED/DDC, 
reiterando o mencionado no parágrafo anterior. Nesse parecer a SEED afirma que: “Para a 
Secretaria de Educação é importante a divulgação do trabalho realizado pelo grupo, visto 
que pode se configurar como um exemplo de ação pedagógica a ser desenvolvido em 
outras escolas e em outros municípios do Estado” [...] (PARANÀ, 2019, p.2). 
Já no ano de 2020, no mês abril, os professores integrantes do grupo da Formação do 
município de Foz do Iguaçu, foram convidados pela SEED para produzir um vídeo10 sobre 
a dinâmica de funcionamento dos encontros do grupo, mais especificamente, sobre o 
trabalho conjunto dos professores em sala de aula no período de hora-atividade. Esse vídeo 

                                            
8 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=548#maio. 
9 http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/estudos_planejamento/julho2019/estudo_planejam
ento_julho2019_formacaoprofessor_dia25_momento2.pdf. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=Qht0lIfbhEs. 
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compôs um dos módulos do curso de Gestão Escolar 2020, ofertado pela própria Secretaria 
Estadual de Educação em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
Ainda no ano de 2020, no dia 20 de agosto, os professores do grupo da Formação do 
município de Foz do Iguaçu, foram convidados para uma reunião com o Diretor de 
Educação e com a chefe do Departamento de Acompanhamento Pedagógico (DAP), ambos 
da SEED, para compartilhar as ações desenvolvidas pelos grupos da Formação no estado 
do Paraná. Esse diálogo, como mencionado posteriormente em vídeo pelos representantes 
da SEED citados, contribuiu para a elaboração de aspectos do Programa de Formação 
Continuada “Formadores em Ação”, ofertado pela secretaria na modalidade virtual nos anos 
de 2020 e 2021.  
 

Diálogo com a comunidade acadêmica e escolar 
 
Diante do que já desenvolvemos nesses quase seis anos de formação e que envolveu, por 
exemplo, encontros quinzenais com os professores participantes, acompanhamento de 
suas práticas em sala de aula; há, também o estabelecimento do diálogo com a comunidade 
de Modelagem Matemática na Educação Matemática. Destacamos que esse diálogo além 
de buscar propiciar aos professores que participam da formação um contato mais próximo 
com pesquisadores da Modelagem, visou, também, abranger os professores de 
Matemática dos núcleos regionais de educação nos quais os grupos de formação estão 
vinculados. 
Com esse foco, foi organizado um evento, também em parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste), denominado: Diálogos sobre Modelagem Matemática na Educação 
Matemática. O evento foi organizado em seis encontros e realizado com o auxílio da 
plataforma google Meet. Além disso, foi gravado (em áudio e vídeo) e está disponível para 
acesso na página do PPGCEM, no Youtube. 
Abaixo, apresentamos a data de cada encontro, os pesquisadores convidados, a temática 
abordada, a quantidade de participantes e o link para acesso. 
 

DATA 

 
PESQUISADOR CONVIDADO TEMÁTICA 

25/08/2020 Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan 
 

Do planejamento à realização – histórias de aulas 
com atividades de Modelagem Matemática11 

01/09/2020 Prof. Dr. Dionísio Burak Tópicos em Modelagem na Educação Matemática 
e na formação de professores12 

                                            
11 Quantidade de participantes: 115 

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=ixM-MTOOLZE&ab_channel=PPGECEMUNIOESTE 
12 Quantidade de participantes: 90 
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15/09/2020 Profa. Dra. Ana Paula Malheiros Modelagem e currículo: algumas considerações13 

27/10/2020 Profa. Dra. Jussara de Loiola Araújo Os bastidores de planejamentos coletivos de 
atividades de Modelagem14 

10/11/2020 Profa. Dra. Lilian Akemi Kato e Prof. Dr. 

Wellington Piveta de Oliveira 

As aulas de Matemática durante a pandemia e a 

Modelagem Matemática nesse contexto15 

24/11/2020 Profa. Dra. Andréia M. P. Oliveira Modelagem Matemática e tensões nos discursos 
dos professores16 

 

Alguns resultados e considerações sobre os diálogos abertos 
 
A Formação Continuada de Professores de Matemática em Modelagem Matemática na 
Educação Matemática, que já ultrapassou 5 anos de vigência, vem possibilitando 
importantes discussões e contribuições na esfera da Educação Básica do Estado do Paraná 
e no interior da comunidade de Modelagem Matemática e, assim, ganhando espaço para 
reflexões que dizem respeito à Formação continuada de Professores de Matemática, a 
Modelagem Matemática e temas convergentes.  Tem se mostrado um importante espaço 
formativo, de debate, de reflexões,  de contribuições e trocas de experiências entre os 
professores, não só nos municípios onde os grupos estão formados mais num contexto 
Paranaense e envolvendo outros estados brasileiros (publicações e eventos do grupo têm 
sido disponibilizadas por meio de sites, revistas, anais de eventos, google meet e o 
youtube), como foi o caso do evento Diálogos sobre Modelagem Matemática na Educação 
Matemática que alcançou participantes de vários município do Paraná e, também, de outros 
estados brasileiros como Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.  Diante do 
exposto, nossa compreensão é de que a Formação tem alcançado sua premissa de 
pertencimento ao contexto escolar, mostrando-se um importante articulador entre as 
discussões que dizem respeito aos modelos de formação de professores de Matemática, 
em especial no âmbito do estado do Paraná e as ações imprescindíveis que coloca em 
prática uma formação de professores que busca uma Educação significativa e de qualidade 
para todos. Por fim, destacamos que o maior impacto deste programa permanente de 

                                            
Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=UrNh3w16TBQ&ab_channel=PPGECEMUNIOESTE 
13 Quantidade de participantes: 70 

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=uxei8iNK_fM&ab_channel=PPGECEMUNIOESTE 
14 Quantidade de participantes: 67 

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=8Z9EKMJXl0Y&ab_channel=PPGECEMUNIOESTE 
15 Quantidade de participantes: 80 

Link para acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=qu0fYqlY9uU&t=21s&ab_channel=PPGECEMUNIOESTE 
16 Quantidade de participantes: 82 

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=w21VJhrjoao&ab_channel=PPGECEMUNIOESTE 
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formação é a sua visibilidade no cenário das políticas de formação do estado, sendo 
recorrentemente mencionado, referenciado e tomado como uma ação diferenciada no 
escopo das ações que ocorrem dentro da escola. 
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RESSIGNIFICAÇÕES DO PASSADO PELA LITERATURA – VIAS PARA A 

DESCOLONIZAÇÃO DA AMÉRICA LATINA: ENTRE AS VEREDAS DA FICÇÃO, DA 
HISTÓRIA E DA MEMÓRIA 

 
Gilmei Francisco Fleck1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jorge Antonio Berndt2, Marianna Bernartt Silva3 
 

Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Formação de professores 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: leitura; escrita; descolonização. 
 

Resumo 
 
Neste texto, apresentamos as contribuições do projeto de extensão Ressignificações do 
Passado pela literatura - vias para a descolonização da América Latina desde a sua 
fundação em 2011 até o ano 2021. Como é nesta última data que a atividade completa o 
seu primeiro decênio, buscamos descrever os eventos, os cursos e as publicações 
proporcionadas a partir do engajamento de seus integrantes à comunidade acadêmica e 
civil. 
 

Apresentação 
 
A memória pode ser entendida, segundo Aristóteles (2016), a partir de duas modalidades: 
de um lado, há a evocação simples, a presença da lembrança e, de outro, o esforço de 
recordação, o ato de rememoração. Conforme o exame realizado por Ricoeur (2007, p. 48) 
a respeito dos conceitos desenvolvidos mais tarde por Santo Agostinho, tal “busca da 
lembrança comprova uma das finalidades principais do ato de memória, a saber, lutar 

 
1 Professor Pós-doutor em Literatura Comparada, curso de Letras Português/Espanhol e suas Respectivas 

Literaturas, Centro de Educação Comunicação e Artes (CECA), Campus Cascavel. E-mail: 
chicofleck@yahoo.com.br. 
2 Acadêmico de Letras Português/Espanhol pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, 

do Centro de Educação, Cultura e Artes (CECA), do campus de Cascavel. E-mail: jorge.berndt@unioeste.br. 
3 Acadêmica de Letras Português/Espanhol pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, 

do Centro de Educação, Cultura e Artes (CECA), do campus de Cascavel. E-mail: 

marianna.silva1@unioeste.br.  
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contra o esquecimento, arrancar alguns fragmentos de lembrança à ‘rapacidade’ do tempo, 
ao ‘sepultamento’ no esquecimento”.  
Sobre o influxo desse exercício de procura, cujas fronteiras se encontram entre os limites 
da memória e do esquecimento, empreendemos, neste texto, a retomada de alguns dos 
eventos, das viagens de campo, dos cursos e das publicações tanto de artigos científicos 
quanto de livros promovidos pelo projeto Ressignificações do Passado pela literatura - vias 
para a descolonização da América Latina. entre os anos de 2011, data de sua instituição, 
e 2021.  
Com o objetivo de sistematizar os dados relevantes para o rearranjo das atividades do 
projeto em questão, organizamos este resumo expandido em três etapas. Em um primeiro 
momento, exibimos as metas que nortearam as ações adotadas pela atividade de extensão 
ao intentar beneficiar o seu público-alvo. Em seguida, apresentamos a descrição de 
determinados resultados proporcionados por meio das intervenções do projeto. Por fim, 
expomos um balanço a respeito do conteúdo discutido.  
 

Procedimentos Adotados 
 
A atividade de extensão intitulada Ressignificações do Passado pela literatura - vias para a 
descolonização da América Latina. foi concebida no dia 15 de junho de 2011, com o objetivo 
de incentivar, preparar e orientar práticas de pesquisa e estudos em literatura, história, 
memória e sociedade, apoiando, ainda naquela época, a realização do Seminário Nacional 
de Literatura História e Memória e do Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste.  
Com a sua posterior articulação ao Programa de Ensino de Literatura e Cultura (PELCA) e 
ao Grupo de Pesquisa Ressignificações do Passado na América: leituras, escritas e 
traduções de gêneros híbridos de história e ficção – vias para a descolonização da América 
Latina, o projeto – cujo alvo já era os professores e os acadêmicos da graduação e pós-
graduação da Unioeste e demais IES brasileiras e estrangeiras, bem como os egressos das 
áreas de literatura, história, filosofia, sociologia e educação – passou a oportunizar, além 
das ações que delimitavam o seu escopo, outras modalidades de interação entre 
professores, alunos e pesquisadores. 
Dentre o conjunto das atuações adotadas pelo projeto nessa segunda fase, destacaram-
se, sempre no campo dos estudos literários e dos letramentos, as ações de apoio e criação 
de eventos semestrais e anuais, tanto internos quanto externos; a divulgação de 
investigações desenvolvidas nas áreas da literatura e da história executadas entre os 
professores, os graduandos e os pós-graduandos do curso de letras e áreas afins; e a 
publicação de coletâneas, artigos e dossiês temáticos, por exemplo.  
Todos esses procedimentos citados foram realizados com o intuito básico de compartilhar 
aqueles materiais que circulavam nas esferas da pesquisa e do ensino para a da extensão, 
seja à nível nacional e internacional, como se deu com a promoção dos eventos e a 
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publicação das obras teóricas, ou local, como se sucedeu com os cursos que visaram o 
aprimoramento da leitura e da escrita acadêmica voltada à divulgação dos resultados das 
investigações empreendidas pelos docentes e discentes da universidade. 
 

Resultados 
 
Ao tomar os conceitos da Literatura Comparada, da tradução como ferramenta 
descolonizadora e dos múltiplos letramentos (sobretudo os literários), o projeto, desde 
2011, associou-se a uma nova vertente dos estudos latino-americanos, cujos ideais 
“passaram da preocupação com a construção de uma literatura nacional para respaldar a 
identidade de um país para a preocupação com a representação da diversidade ou 
heterogeneidade desses países” (COUTINHO, 2003, p. 67). Não obstante, a partir das 
transformações que tomaram lugar em 2016, a esse processo de contemplação das 
diferentes formas de produção cultural, assomou-se uma série de práticas independentes 
e distintas, como acompanhamos a seguir: 
 

Tabela I – Eventos externos 
 

Integração em eventos de outras IES 
 

IV CIELLI (2016); 
I ENDL (2016) 

 
XIV JALLA (2019); 

V CIELLI (2019) 
 
 

XIII SIF, XIII SBCEC & IV 
CIEC (2020); 

XIX Simpósio de Letras 
(2020); 

I SELECULT (2020) 

 
Em um primeiro instante, os seus membros auxiliaram na realização de eventos como o IV 
Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários, em 2016. Ao passo em que 
novas cooperações se estabeleceram, outros eventos surgiram, como a XIV Jornadas 
Andinas de Literatura Latino-americana e o V Colóquio Internacional de Estudos 
Linguísticos e Literários, ambos em 2019. Durante a pandemia do COVID-19, os integrantes 
da atividade de extensão buscaram manter o envolvimento em ações dessa modalidade e, 
desse modo, integraram-se às intervenções do XIII Seminário Internacional da Francofonia; 
do XIII Seminário Brasil-Canadá de Estudos Comparados; do VI Colóquio Internacional de 
Estudos Comparados; do XIX Simpósio de Letras: Linguagem em Conexão: Olhares e 
Percepções em Rede; e do I Seminário de Literatura, Enunciação e Cultura: Imaginário, 
Memória e Sedução. Por intermédio de todas essas conjunções, o projeto foi capaz de 
propiciar, além da estruturação das viagens de campo para Maringá, Feira de Santana e 
Colômbia, a preparação de eventos próprios: 
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Tabela II – Eventos internos 
 

Eventos promovidos diretamente pelo projeto 
I SEIPELL (2018) II SEIPELL (2018) III SEIPELL (2019) IV SEIPELL & I 

SISP (2019) 

 
Como é possível notar pela tabela, ele se destacou com a materialização dos subsequentes 
I, II e III Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura, assim como do IV 
Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Literatura e Leitura feito simultaneamente ao I 
Seminário de Integração Sul-Profletras, cujo objetivo foi divulgar as pesquisas 
desenvolvidas na esfera da universidade para a comunidade acadêmica. A contar dessas 
e outras associações, foram planejadas outras colaborações que tiveram por objetivo a 
escrita de obras de cunho expositivo ou teórico: 
 

Tabela III – Obras 
 

Organização, revisão e publicação de obras 
Interculturalidade e 

escrita feminina 
latino-americana 
(ARJONA et al, 

2016) 

O Romance 
Histórico 

Contemporâneo de 
Mediação (FLECK, 

2017) 

A Pesquisa em 
Literatura e Leitura 

na Formação 
Docente (LOPEZ et 

al, 2018) e El 
Universo Literario 

en la Enseñanza de 
Español como 

Lengua Extrangera 
en Brasil (LOPEZ et 

al, 2018) 

Xicoténcatl 
(ANONIMO, 2020) e 

Imagens da 
América (FLECK et 

al, 2020) 

 

Dentre as participações do integrantes na organização, revisão e publicação de obras se 
encontraram as seguintes amostras: I) a presença na obra Interculturalidade e escrita 
feminina latino-americana (ARJONA et al, 2016); II) a escrita de O Romance Histórico 
Contemporâneo de Mediação: entre a tradição e o desconstrucionismo - releituras críticas 
da história pela ficção (FLECK, 2017); III) a elaboração e ordenação da coletânea 
denominada A Pesquisa em Literatura e Leitura na Formação Docente: Volumes I, II e III 
(LOPEZ et al, 2018); IV) a realização de El Universo Literario en la Enseñanza de Español 
como Lengua Extrangera en Brasil (LOPEZ et al, 2018); V) a tradução de Xicoténcatl 
(ANONIMO, 2020); VI) e a escrita de diversos textos que foram agregados ao Imagens da 
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América (FLECK et al, 2020). Todavia, junto do trabalho executado com os livros, houve o 
início de uma segunda modalidade de prática de escrita, como podemos observar pela 
tabela abaixo: 
 

Tabela IV – Dossiês 
 

Escritas e Dossiês 
Dossiê na Revista Entreletras (UFT) 

(2020) 
Dossiê na revista Fermentum (ULA) 

(2021) 

 
Nesse viés, a partir de uma organização nucleada dos participantes, foi proporcionado, em 
conjunto com a Universidade Federal de Tocantins, a publicação de um primeiro dossiê 
temático sob o nome de Literatura e História, em 2020. Prosseguindo com as colaborações, 
encontra-se, em vias de publicação, outro grupo de artigos científicos cuja parceria será 
dessa vez a Universidad de Los Andes, sediada em Mérida, na Venezuela.  
 

Considerações Finais 
 
Ao focalizar os âmbitos da leitura e da escrita, bem como das interconexões latino-
americanas por meio da promoção de eventos, as ações propostas pelo Ressignificações 
do Passado pela literatura - vias para a descolonização da América Latina fortaleceram, 
desde a sua criação até à atualidade, a pesquisa, o ensino e sobretudo a extensão nas 
diferentes instâncias das correlações entre a graduação e a pós-graduação, tanto da 
UNIOESTE quanto das instituições coligadas. 
Ademais, ao reconhecer a “inteligibilidad del proyecto moderno como una construcción, una 
“invención” del poder que hegemoniza colocándolo [el proyecto] en paridad”4 (PALERMO, 
2018, p. 157) com as nações emergentes (especificamente latino-americanas) e 
evidentemente em estado desproporcional, a atividade extensiva, como se denotou na 
tentativa de restituição do passado empregada neste texto, buscou, com as suas atitudes, 
sempre assegurar o avanço de posturas ledoras críticas e a ainda necessária 
descolonização intelectual dos povos do Brasil e do continente. 
 

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 

 
4 Nossa tradução livre: “inteligibilidade do projeto moderno como uma construção, uma ‘invenção’ do poder 

que hegemoniza colocando-o [o projeto] em paridade”. 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS E APLICATIVOS PARA AULAS DE LÍNGUAS1  

 
Greice da Silva Castela2 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participante: Luana Rodrigues de Souza Oliveira 3 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Formação de professores  

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Aplicativos; Tecnologias Digitais; Ensino de Línguas. 

 
Resumo 
 
Este curso de formação continuada para professores voltou-se para abordar o uso de 
aplicativos que possam ser aplicados nas aulas de línguas e a refletir sobre suas 
potencialidades na prática docente. O curso teve 20 encontros na modalidade remota 
síncrona via Skype com a realização de atividades práticas postadas no Google Sala de 
Aula. Os resultados mostraram que o curso foi de grande valia para a formação desses 
participantes, o que os motivou a utilizar os recursos aprendidos em suas aulas. 
 
Apresentação 
 
          Considerando o contexto de utilização das novas tecnologias na educação, antes e 
durante a pandemia da Covid 19 e a imensa quantidade de aplicativos existentes, este 
curso de extensão está voltado para abordar o uso de alguns aplicativos que possam ser 
utilizados nas aulas de línguas e a refletir sobre as potencialidades deles e das novas 
tecnologias no ensino. Pois, segundo Tavares, Rabello e Franco (2018), 
 

Neste cenário de forte presença das tecnologias da informação e da 
comunicação (TDIC) na vida cotidiana, faz-se necessário preparar os 
professores, tanto na formação inicial quanto na continuada, para lidarem 
com diversas tecnologias digitais, principalmente as tecnologias móveis, de 
forma a incorporá-las nos processos educacionais. (TAVARES, RABELLO, 
FRANCO, p.154) 

 
             Este curso gratuito teve carga horária de 40 horas e ocorreu ao longo do segundo 
semestre de 2020. Foram realizados 20 encontros e a cada semana via Skype foi 
apresentado um aplicativo e ainda foram propostas atividades práticas e reflexivas que os 
participantes deveriam postar no espaço do Google Sala de Aula do curso.  

 
1 Trabalho realizado com auxílio financeiro da Fundação Araucária ao projeto de Pesquisa Básica e 
Aplicada “Descrição e elaboração de Objetos Digitais de Ensino–Aprendizagem de Espanhol”. 
2Pós-doutora, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: greicecastela@yahoo.com.br.  
3 Doutoranda, Letras, CECA, campus de Cascavel. E-mail: luanah.rodrigues@gmail.com. 
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         O público-alvo foram professores de língua materna e estrangeira do ensino 
fundamental, médio e superior, e estudantes do curso de Letras de diversas 
universidades públicas do país.  
 
Procedimentos Adotados 
 
      Tivemos 47 participantes que se mantiveram ao longo do curso, de diversos estados 
do país, a maioria professores de línguas estrangeiras, mas também participaram 
professores de língua portuguesa e acadêmicos do curso de Letras de diversas 
instituições públicas. Foram realizados 20 encontros semanais, de uma hora de duração 
cada, por meio de videoconferência remota síncrona, no programa Skype, os quais 
ficaram disponíveis gravados no Google sala de aula. A programação do curso se 
encontra na tabela a seguir. 
 

Tabela 1 – Programação do curso 

ENCONTROS DATA CONTEÚDO / 
APLICATIVO 

DESCRIÇÃO 

 
1º 

21/07/2020 
 

Apresentação do 
curso e sondagem 

inicial 

Compartilhar experiências e refletir 
coletivamente sobre os aplicativos que os 

professores já utilizam em suas aulas 

2º 28/07/2020 
 

Lyricstraining Site com letras e vídeos de músicas para 
aprender idiomas por meio da escuta de 
palavras e preenchimento de lacunas. 

3º 04/08/2020 Quizlet Cartões e jogos educativos 

4º 10/08/2020 
 

Produção de HQs 
on-line 

Sites que permitem a criação de HQs on-
line. 

5º 17/08/2020 Storyjumper Site que permite a produção de e-book. 

6º 24/08/2020 
 

 
Timetoast 

Site que permite a criação de linha do 
tempo. 

7º 02/09/2020 Relações entre 
sociedade, 

tecnologias e 
educação 

Reflexão baseada na leitura de textos; 
construção de mapa mental interativo. 

8º 09/09/2020 
 

Educação 
Hipertextual: quando 

e como a escola 
entrará na Era 

Digital? 

Reflexão baseada na leitura de textos; 
construção e leitura de imagens. 

9º 15/09/2020 
 

 
Bubbl us 

Página para criação de mapas mentais 
personalizados. 

10º 22/09/2020 
 

 
Socrative 

Plataforma de criação de atividades 
múltipla escola, respostas curtas, 
verdadeiro e falso, quizzes etc. 

11º 29/09/2020 
 

Kahoot Plataforma de aprendizado baseada em 
jogos e testes de múltipla escolha. 

12º 05/10/2020 Edmodo Plataforma educacional que o professor 
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 pode utilizar, com cada turma, para 
colocar materiais, atividades, aplicar 

provas e interagir. 

13º 13/10/2020 
 

Educaplay Aplicativo para elaboração de atividades 
lúdicas e jogos online 

14º 19/10/2020 
 

Canva Site que permite a criação de textos de 
diversos gêneros. 

15º 26/10/2020 
 

Google Formulários Programa que permite a elaboração e 
aplicação de questionários, atividades e 

provas online 

16º 03/11/2020 
 

Padlet Programa que permite a elaboração de 
murais virtuais 

17º 10/11/2020 
 

Ted-ed Plataforma de vídeos educativos curtos. 

18º 17/11/2020  
 

Class tools  + head 
and tails/ dice roller 

Página com vários recursos para serem 
usados em uma aula ou durante um jogo. 

19º 24/11/2020 
 

Class tools  + head 
and tails/ dice roller 

(continuação) 

Página com vários recursos para serem 
usados em uma aula ou durante um jogo. 

20º 01/12/2020 
 

Reflexão e 
finalização do curso 

Compartilhar experiências e refletir 
coletivamente sobre os aplicativos que os 

professores aprenderam no curso e 
passaram a utilizar em suas aulas 

 
           Após cada encontro, os participantes tiveram que realizar alguma atividade 
solicitada para aplicação dos programas trabalhados e/ou alguma leitura complementar, 
as quais eram postadas na plataforma pelos participantes para contar mais uma hora de 
participação no curso.  
 

   
 
FIGURAS 1 e 2 – Respectivamente, página de postagens das atividades do curso no 
Google sala de aula e encontro síncrono via Skype 
 
        Os participantes receberam orientação de como utilizar cada aplicativo e receberam 
feedback dos Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem elaborados. E responderam a um 
questionário final avaliando o curso. 
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Resultados 
 

Os resultados demonstraram que muitos professores não se sentiam preparados 
para trabalhar com as tecnologias, o que tiveram que enfrentar no ano de 2020:  

 
Da noite para o dia professores e alunos tiverem que se adaptar a uma 
nova realidade, através das telas dos computadores e dos celulares. De 
fato, não estávamos preparados. (Professora participante 01) 

 
Refletindo e verificando as possibilidades do uso das ferramentas 
aprendidas nessa formação, penso que, já foram muito úteis no ano atual, 
onde estávamos todos perdidos e aprendendo muito conforme o que nos 
era proposto e exigido a cada dia diante da pandemia e do ensino remoto. 
(Professor participante 13) 
 

Ademais, alegaram que antes da exigência e necessidade desencadeadas pela 
pandemia não costumavam fazer o uso das tecnologias em suas aulas seja por falta de 
recursos seja por falta de formação na área: 

 
Em particular, eu não era uma professora que fazia uso das tecnologias 
digitais em minhas aulas presenciais, porém quando me vi diante de uma 
nova realidade não hesitei em querer aprender a usá-las e o presente 
curso foi a minha salvação. Tudo o que ia prendendo durante as aulas do 
curso ia compartilhando com colegas de trabalho e colocando em prática 
com os alunos. Até cheguei a dar um curso para os professores a pedido 
da coordenação do colégio onde trabalho. (Professora participante 01, 
grifos nossos) 
 

Percebemos que muitos professores têm uma atitude negativa com relação à 
tecnologia, geralmente essas atitudes são resultadas de falta de confiança, de instalações 
ou de treinamento, incapacidade de ver os benefícios do uso de tecnologias em sala de 
aula, sensação de não estar no controle de suas situações de trabalho, ou ainda a falta de 
estrutura ou instalações (DUDENEY; HOCKLY, 2007).  

Relatos como o as seguir demonstram que o curso ajudou professores a ver 
possibilidades do uso das tecnologias, inclusive compartilhando os conhecimentos com 
outros colegas professores, mudando a sua realidade docente e de seu ambiente de 
trabalho: 

 
Inegavelmente o curso Tecnologias digitais e aplicativos para aulas de 
línguas contribuiu na minha formação docente, tirou-me de condição sem 
uso, analfabeta enquanto práticas tecnológicas docentes, para avistar as 
muitas opções e aprendizados que estão por vir. (Participante professora 
06) 
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Quando questionados com relação ao aproveitamento do curso durante a 
pandemia, os participantes declararam que o curso já pode ser aproveitado desde o 
primeiro encontro. 

 
Atuo como professora de língua espanhola em um curso livre de línguas 
de uma instituição pública. Vi neste curso a possibilidade de incrementar 
minhas aulas e oferecer aos meus alunos mais recursos neste momento 
de pandemia e de atividades remotas. (professora participante 04) 
 
Esses novos recursos, com exceção do Google formulário, foram todos 
descobertos após este curso de extensão e não pretendo deixar de utilizá-
los, fazendo parte agora da minha metodologia. (Professora participante 
05) 

 

Quanto à continuação do uso dos recursos apresentados pós-pandemia, os 
professores participantes afirmaram incluir e aprimorar a utilização desses aplicativos em 
suas práticas. 

 
O ano de 2021 ainda é incerto para o cenário educacional, porém estou 
certa de que quero continuar a fazer uso dos programas que aprendi a 
usar no curso. (Professora participante 01) 
 
No retorno às atividades presenciais, vejo a possibilidade de continuar 
trabalhando com estes recursos como um complemento ao trabalho feito 
em sala de aula. (Professora participante 04) 

 
Com estes programas, poderei compartilhar com meus alunos e outros 
colegas, preparando melhor e tornando as minhas atividades: remotas ou 
presenciais, mais prazerosas para os alunos, fazendo com que os mesmos 
tenham estímulo a quererem aprender mais e mais. (Professora 
participante 07) 

 
Os resultados revelaram a relevância da oferta de cursos como este para a 

formação docente. 
Enfim esse curso superou minhas expectativas, gostaria que todos os 
colegas da rede de ensino municipal tivessem acesso a um curso desse. 
(Professora participante 03) 
 
O curso foi muito oportuno devido o momento que estamos vivendo, e 
principalmente será no ensino híbrido e no retorno das aulas presenciais. 
(Professora participante 02) 

 
Corroborando com Pischetola que pontua que “[...] a formação deve mudar a 

percepção da tecnologia, antes mesmo de sua utilização. Deve ser capaz de ativar 
reflexões pedagógicas e abrir novos horizontes culturais que incluam a predisposição à 
mudança das práticas pedagógicas e a reflexão sobre o ensino-aprendizagem centrado 
no aluno.” (PISCHETOLA, 2016, p. 125). Não se trata, portanto, de utilizar a tecnologia 
sem um propósito, sem uma finalidade. Neste curso pudemos mostrar as ferramentas e 
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dar exemplos práticos de usos delas para potencializar o ensino e aprendizagem dos 
alunos, envolvê-los no processo para que deixem de ser espectadores e tornem-se 
construtores de suas aprendizagens, no momento de aulas remotas, mas também 
futuramente num possível ensino híbrido. 

 
Considerações Finais 
 
        Este projeto teve como objetivo oferecer um curso de formação para professores 
quanto ao uso de tecnologias digitais e aplicativos para aulas de língua, fornecendo 
estratégias para o ensino e aprendizagem no período de ensino remoto emergencial. Com 
base nos resultados das pesquisas feitas com os participantes, pode-se concluir que os 
cursos de formação continuada têm muita importância para a prática dos professores, 
sobretudo neste momento que é a única alternativa possível é o ensino remoto. Os 
resultados indicam que o curso contribuiu para a formação dos participantes e suas 
práticas pedagógicas. Devido à célere transformação dos recursos digitais e da 
sociedade, os cursos de formação continuada que contribuem com a prática docente de 
professores se tornam muito necessários.  
 
Formas de contato com a ação 
 
greicecastela@yahoo.com.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
60217/2020 
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WEB CICLO DE PALESTRAS EM LINGUAGEM E SOCIEDADE: reflexos da/na Pós-
Graduação 

 
Dantielli Garcia1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Tatiana Fasolo Bilhar de Souza 2 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Formação de Professores 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Linguagem; Literatura; Ensino. 

 
Resumo 
 

Este trabalho pretende apresentar alguns resultados do Projeto de Extensão “Web Ciclo 
de Palestras em Linguagem e Sociedade”, desenvolvido pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel. 
Ao organizar esse Ciclo de Palestra o que se pretendeu foi propiciar momentos de 
reflexão e estudos sobre a área de formação de nossas/nossos discentes, qual seja, 
linguagem e literatura, no sentido de ampliar conhecimentos, revisitar conceitos, refletir 
sobre os usos da linguagem em diferentes contextos. Sendo assim, o Ciclo de Palestras 
que aqui apresentamos, além de atender a todos os objetivos já citados, teve o propósito 
de abrir um espaço para que os doutores e pós-doutores egressos do Programa de Pós-
graduação em Letras socializassem sua experiência de pesquisa vivenciada dentro do 
Programa. Assim, na condição de palestrantes, esses egressos tiveram a oportunidade de 
partilhar os conhecimentos adquiridos no âmbito de sua formação acadêmica no 
doutorado e formação continuada no pós-doutorado.  
 
Apresentação 

 
O Ciclo de Palestra do Programa de Pós-Graduação em Letras é uma atividade 

realizada há 3 anos no PPGL e justifica-se por buscar estabelecer um diálogo produtivo 
entre as egressas/os egressos e a comunidade acadêmica e externa da Universidade, 
principalmente do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), campus Cascavel. O 
projeto tem como finalidade que as ex-alunas/os ex-alunos apresentem seus percursos de 
pesquisas, bem como digam sobre sua inserção no mercado de trabalho após sua 
titulação em um programa de Pós-Graduação. Com palestras mensais, o ciclo almejou, no 
ano de 2020, criar um espaço de interlocução em que as pesquisas em nível de Pós-
Graduação fossem valorizadas. Em virtude da pandemia de COVID-19, no ano de 2020 o 
projeto foi realizado todo de modo remoto, utilizando a plataforma Google Meet. 

O projeto teve os seguintes objetivos:  
 

- Propiciar reflexões sobre pesquisas nas áreas do PPGL;  

                                            
1
 Professora doutora, Letras, Ceca, Cascavel. E-mail: dantielligarcia@gmail.com  

2
 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Letras, Ceca, Cascavel. E-mail: tatianabilhar@gmail.com 
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- Refletir sobre pesquisas na área de Linguagem; 
- Refletir sobre pesquisas na área de Literatura; 
- Contribuir com a formação docente em Letras; 
- Oportunizar, às egressas/aos egressos, momentos de socialização de seus 
conhecimentos e pesquisas. 

Para que tais objetivos fossem cumpridos, uma vez por mês, via plataforma digital, 
uma convidada/um convidado apresentou sua pesquisa de Doutorado ou Pós-Doutorado 
desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O Ciclo de Palestras contou com um convidado, egressa/egresso do Programa de 
Pós-Graduação em Letras – Linguagem e Sociedade –, por mês. Em cada palestra, foi 
apresentada a pesquisa desenvolvida pelo convidado, discutindo-se o processo de 
investigação, as teorias que o fundamentaram, os procedimentos metodológicos adotados 
e os resultados obtidos. A partir disso, estabeleceu-se um diálogo com as/os 
participantes, de modo a refletir sobre a pesquisa e sua respectiva área de conhecimento. 
Em virtude da pandemia de COVID-19 e da suspensão de atividades presenciais na 
Universidade pelo Ato Executivo nº 021/2020-GRE, todo o ciclo de palestra foi realizado 
de modo remoto pela plataforma Google Meet. 
 
Resultados 

 
O Web Ciclo de Palestras contou com uma convidada/um convidado, egresso do 

Programa, por mês, conforme cronograma abaixo. Algumas palestras tiveram a data de 
realização alterada (em relação ao cronograma inicial do projeto proposto) conforme 
solicitação dos ministrantes ou em virtude de problemas técnicos enfrentados no dia. 
 
Tabela I – WebPalestras 

Data e 
horário 

Nome  Tema  

08/07/2020, 
às 10h 

Douglas Correa da Rosa O ensino da produção textual 
escrita na formação inicial do 

professor de Língua Portuguesa: 
das bases teórico-metodológicas às 

ações em sala de aula 

30/07/2020, 
às 10h 

Juliana Karina Voigt A tessitura da tese: do processo ao 
#Femvertising 

18/08/2020, 
às 10h 

Adilson dos Santos 
(Unioeste – pós-doc) 

Manifestações do insólito na prosa 
inaugural de João Guimarães Rosa 

 

24/09/2020, 
às 10h 

Cleiser Schenatto Langaro 
 

Nuances da cultura cômica popular 
em Rabelais e Dias Gomes 

20/10/2020, 
às 10h 

Henrique Rodrigues Leroy 
 

Decolonialidades e formação 
docente 
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11/11/2020, 
às 10h 

Ana Paula de Castro Sierakowski 
 

Tessituras Despatriarcais na 
Contística de Kate Chopin e de 

Marina Colasanti   

10/12/2020, 
às 10h 

Julia Cristina Granetto Moreira 
 

Materiais didáticos para a 
educação mediada: uma cartografia 

 
Abaixo, apresentamos algumas imagens dessas palestras, que mostram a 

interação entre as/os discentes do PPGL e seus egressos: 
 
 

 
Figura 1 – A tessitura da tese: do processo ao #Femvertising 

 
 

 
Figura 2 – Manifestações do insólito na prosa inaugural de João Guimarães Rosa 
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Figura 3 – Nuances da cultura cômica popular em Rabelais e Dias Gomes 

 
 
Considerações Finais 
 

Buscou-se neste texto, de modo breve e resumido, descrever a atividade de 
extensão realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras. Essa atividade teve 
como intuito criar um espaço de interlocução entre discentes e egressas/egressos do 
PPGL no ano de 2020 em um contexto de pandemia de COVID-19.  
 
Forma(s) de contato com a ação 

 
dantielligarcia@gmail.com 
https://www.facebook.com/PPGL-Unioeste-106532257784418 
https://www.instagram.com/ppgl_letras_unioeste/  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
60213/2020 
 
Referências 

Não se aplica. 
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 FREQUÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM COMUNIDADE 

INDIGENA TEKOHA OCOY – PARANA 

 
 

Veridiana Lenartovicz1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Bruna Pappis2, Deisi Francine Graeff3, Eloiza Cristina Martelli4, Fernanda 

Pereira Rigon5, Geisiele Samara Albereti de Oliveira6, Marina Silva de Carvalho7. 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Infância e adolescência 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Parasitoses intestinais; poliparasitismo; indígenas. 

 
 
Resumo 
A prevalência de parasitoses intestinias está diretamente relacionada a fatores como 
higiene e falta de saneamento básico. No Brasil, essas parasitoses estão distribuídas por 
todo território nacional, porém, a prevalência geral é desconhecida, por isso a importância 
da realização de pesquisas para identificar as fontes de contaminação. O objeivo foi 
verificar a frequência de parasitas intestinais na aldeia indígena Guarani Tekoha Ocoy do 
município de São Miguel do Iguaçu – Paraná e minimizar os riscos de infecção. Após a 
análise, foi possível observar que 86% das amostras analisadas tiveram resultado 
positivo, foram encaminhadas para tratamento adequado e para controle, faz-se 
necessário realizar ações de educação em saúde de modo a reduzir o número de casos.  
 
 
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. 

 
1  Docente, Farmácia. CCMF, Unioeste–Cascavel. E-mail: veridiana.boeira@unioeste.br 
2  Acadêmica, Farmácia, CCMF, Unioeste–Cascavel. E-mail: bruna.pappis@hotmail.com.  
3  Acadêmica, Farmácia, CCMF, Unioeste–Cascavel. E-mail: deisigraeff17@hotmail.com.  
4  Farmacêutico, Mestrado. Unioeste–Cascavel. E-mail: Eloiza.martelli@hotmail.com.  
 5 Farmacêutico, Residência Farmacêutica. Unioeste–Cascavel. E-mail: 
fernanda_rigon@hotmail.com.  
 6 Acadêmica, Farmácia, CCMF, Unioeste–Cascavel. E-mail: geisialberti@hotmail.com.  
 7 Acadêmica, farmácia, CCMF, Unioeste–Cascavel. E-mail: Marinasilcar@gmail.com.  
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O parasitismo é uma associação entre dois seres vivos, onde o hospedeiro é 

prejudicado, servindo como fonte de energia e abrigo para o parasita. A principal via de 

transmissão desses parasitas é a fecal-oral, porém alguns podem penetrar ativamente a 

pele. Eles podem se disseminar facilmante atráves da água, do solo, de alimentos, de 

objetos contaminados e animais2,3.  

Esses parasitas podem causar diversos danos, como, obstrução intestinal, 

desnutrição, anemias por deficiência de ferro, diarreia e outros sintomas que são 

proporcionais a carga parasitária4. 

Atualmente as parasitoses intestinais apresentam alta prevalência no mundo todo, 

principalmente em países subdesenvolvidos, constituindo um significativo problema de 

saúde pública. A prevalência dessas parasitoses está diretamente relacionada a fatores 

como higiene inadequada, pobreza, contato com animais, alimentos contaminados e falta 

de saneamento básico, ou seja, fatores esses intimamentes ligados ao nível 

socioeconômico de uma determinada região5, 6. 

 

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. 

Após contato com as autoridades indígenas foram realizadas reuniões, nas quais 

foi repassada a importância em participar do estudo, e instruído o modo correto de coleta 

das amostras fecais.  

Mediante a um estudo transversal e descritivo, foram realizadas coletas de 

amostras fecais de indígenas que habitam na aldeia da comunidade indígena Guarani 

Tekoha Ocoy. Para pesquisa e identificação dos parasitas foram utilizados os métodos de 

sedimentação espontânea (Hoffmann ou Lutz), centrifugo-flutuação (Faust) e método 

direto a fresco. Após as analises, as amostras que apresentaram positividade tiveram 
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suas características descritas e os resultados foram tabulados no programa Excel®. Após 

o diagnóstico laboratorial, os casos positivos foram encaminhados ao tratamento 

adequado. Materiais de educação em saude como jogos de tabuleiros, cartilhas e jogos 

virtuais foram desenvolvidos para serem entregues e utilizados como ação de educação 

em saúde na comunidades, entretanto não pudemos fazer a entrega e uso desses 

materiais ainda, pois a comunidade indígena está em isolamento devido a pandemia de 

COVID-19, desde março de 2020. 

 

Resultados 

Foi obtido um total de 51 amostras, onde destas, 44 amostras foram positivas 

(86℅) e apenas 7 foram negativas (14℅), sendo que alguns indivíduos apresentaram 

poliparasitismo (63℅). O parasita com maior frequência foi a Entamoeba coli, identificada 

em 25 indivíduos (49℅), seguida da Entamoeba histolytica/dispar (43℅) e da Endolimax 

nana (39℅). A Figura 1 mostra quais os parasitas identificados nas amostras fecais dos 

habitantes da comunidade indigena Tekoha Ocoy. 

 

 

Figura 1 – Parasitas identificados nas amostras fecais dos habitantes da comunidade indigena tekoha ocoy. 
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Considerações Finais 

A alta frequência encontrada e a presença de poliparasitismo observada em 

diversos indivíduos estão relacionadas não somente com hábitos de higiene inadequados 

e falta de saneamento básico, mas também aos hábitos socioculturais. É de suma 

importância a realização do diagnóstico, tanto para prevenir novos casos, quanto para a 

escolha do melhor  tratamento, bem como realização de ações educativas que podem 

melhorar significativamente a saúde desses indivíduos e reduzir a frequência dessas 

parasitoses. 

Os materias de educação em saúde foram desenvolvidos mesmo durante a 

pandemia, com participação do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade 

Estadual de Maringá, sendo elaborados de acordo com os resulados obtidos nas análises 

feitas anteriormente. 

 Embora o projeto esteja em fase de encerramento, serão feitas as ações de 

educação em saúde programadas para 2020, assim que for possível o acesso e contato 

com a comunidade indígena. 

 Durante o desenvolvimento do projeto houve participação de mais de 20 alunos de 

graduação, três docentes, houve desenvolvimento de quatro Trabalhos de Conclusão de 

Curso e 10 resumos apresentados em eventos. Agradecemos o apoio financeiro da Pró 

Reitoria de Extensão para bolsas estudantis e do Campus de Cascavel para transporte 

até a aldeia indìgena.  

 

Forma(s) de contato com a ação 

E-mail: veridiana.boeira@unioeste.br 

Telefone: (45) 9 99826064 

 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
42984/2014  
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Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: política social; criança; adolescente. 
 
Resumo 
 
A apresentação a seguir, compreende uma das ações desenvolvida pelas estagiárias, no 
âmbito do Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA), 
com início em novembro de 2020. Tem como objetivo apresentar a metodologia 
estratégica de divulgação dos direitos da criança e do adolescente, entendida como uma 
forma de prevenção a violação de direitos, prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  Considera-se a comunicação uma ferramenta importante, uma vez que, 
muitas crianças e adolescentes desconhecem seus direitos, de modo a sofrerem 
violações e não encontrarem um modo de buscar ajuda. Mediante a comunicação, é 
possível romper com ciclos de violência, criando uma rede de apoio e proteção, levar a 
compreensão de que a lei de proteção integral a crianças e adolescentes, constitui uma 
ferramenta que visa dar base e sustentação para sujeitos em desenvolvimento.   
  
Apresentação 
 
A apresentação a seguir, compreende uma das ações desenvolvida pelas estagiárias, no 
âmbito do Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA), 
com início em novembro de 2020. O objetivo é apresentar a metodologia estratégica de 
divulgação dos direitos da criança e do adolescente, entendida como uma forma de 
prevenção a violação de direitos, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Considerando que, ao desconhecerem seus direitos, muitas crianças e adolescentes que 
sofrem violações não encontram um modo de buscar socorro, os meios de comunicação 
se tornam uma ferramenta importante na criação de uma rede de apoio e proteção. Por 

 
1 Doutora, Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Toledo. 
eugenia.cesconeto@unioeste.br  
2 Estagiária Bolsista (Fundação Araucária), Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus 
Toledo. aparecida.souza4@unioeste.br  
3 Estagiária mestranda, Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Toledo. 
analucia.dourado@unioeste.br  
4 Estagiária, Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Toledo. 
maria.gomes11@unioeste.br  
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meio dela é possível levar a compreensão de que a lei de proteção integral à criança e ao 
adolescente é um mecanismo que visa dar base e sustentação para os sujeitos em 
desenvolvimento, possibilitando assim, a ruptura com os ciclos de violência 
A extensão universitária consiste em uma importante ferramenta para a formação de 
profissionais capazes de identificar na realidade social os problemas que precisam de 
resolução. Em consonância com essa perspectiva, a extensão universitária se coloca 
como produtora de conhecimento, capaz de fornecer alternativas de superação dos 
obstáculos enfrentados por profissionais, exercendo papel essencial no que diz respeito 
ao enfrentamento das violações de direitos, sendo portadora de mecanismos capazes de 
dar voz aos que muitas vezes não são ouvidos. Considerando que, de acordo com a Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, constitui dever da família, comunidade, sociedade em 
geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos: 
 

...à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990) 

 

 Portanto, a efetivação de direitos, bem como a promoção de desenvolvimento saudável 
de crianças e adolescentes, é responsabilidade de todos. Ao encontro do disposto na lei 
de proteção integral à criança e ao adolescente, o PAPPCA busca realizar ações que 
promovam mudanças no cenário de violência e violação de direitos de crianças e 
adolescentes, articulando junto aos profissionais que integram o Sistema de Garantia de 
Direitos (SGD), que é constitutivo da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente. 
Importante destacar que a violência contra crianças e adolescentes constitui objeto de 
extrema atenção, por parte de todos os entes sociais. Contudo, nesse contexto, 
profissionais da saúde, educação, assistência social, exercem papel fundamental, dada a 
especificidade do seu trabalho. Ao menor sinal de violação de direitos, cabe a esses 
profissionais intervirem, afim de interromper o ciclo de violação de direitos (KREUTZ, 
VOLPATO e CESCONETO, 2020).   
 
Procedimentos Adotados 
 
De acordo com Minayo (2011), metodologia compreende o caminho do pensamento e a 
prática exercida na abordagem da realidade. Abarcando teorias de abordagem, o conjunto 
de técnicas que proporcionam a construção da realidade, bem como o potencial criativo 
do investigador. A teoria e a metodologia caminham juntas, ao que diz respeito ao 
conjunto de técnicas, a metodologia necessita de um instrumental coerente, capaz de  
supera a essencialidade da criatividade do investigador, uma vez que, a partir dos 
questionamentos do investigador é que se desenvolvem os métodos de análise e 
abordagem da realidade. 
A metodologia ser adotada consiste na realização periódica de reuniões do grupo 
envolvido, no contexto da Covid-2019, a ferramenta utilizada é a plataforma Teams, cujo 
objetivo consiste no planejamento e construção dos conteúdos que serão abordados 
tomando como base a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA) e atualizações. Nesse sentido, inicialmente define-se o direito a ser 
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abordado, o recorte necessário para construir uma informação direta e clara do direito de 
forma acessível a todos os públicos, a definição da responsabilidade coletiva e individual 
de cada estagiária. A ideia consiste em abordar a política em questão, através de mídias 
sociais, bem como de rádio, jornais, de modo a levar aos mais diversos públicos os 
ganhos relativos a essa política tão importante. Após debater as possibilidades, acerca da 
abordagem da temática, a equipe passou a estudar a legislação (ECA).  
 
Resultados 
 
As violências perpetradas contra crianças e adolescentes afetam o crescimento saudável 
dos mesmos. O que acarreta em consequências até para o país, uma vez que, o 
desenvolvimento de uma nação não está condicionado apenas a área econômica, mas 
perpassa também pela área social e direitos humanos. Embasada nesse entendimento, a 
Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade pela garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes do país à toda a sociedade, à família e ao Estado. Portanto é de 
suma importância que estejamos atentos aos sinais apresentados por crianças e 
adolescentes, estabelecendo mediante a comunicação uma rede de proteção, capaz de 
servir de esteio seguro para crianças e adolescentes em situação de violações de 
direitos e também exercer um papel estratégico nas medidas de prevenção afim de 
prevenir atos de violência (BRASIL,1988). 
Embora a política de proteção integral a crianças e adolescentes no Brasil tenha sido bem 
recepcionada e solidamente amparada pela Constituição Federal de 1988, conforme 
disposto no art. 227, dando fundamentação para a Lei 8.069/1990 (ECA), ainda nos 
deparamos com situações de profundas desigualdades, percussoras de violações de 
direitos: trabalho infantil; falta de acesso a educação; falta de atendimento adequado na 
área da saúde; falta de assistência à família, entre outras violações (VERONESE, 2019). 
Nesse sentido, fica explicitada a necessidade de tornar a legislação existente efetiva e a 
importância das ações de comunicação no caminho para essa efetivação, uma vez que, a 
partir da comunicação é possível trazer à tona a discussão acerca de direitos relativos à 
criança e ao adolescente, dando à sociedade em geral acesso a mecanismos de 
denúncia em casos em que ocorram violações, além de promover um maior 
conhecimento da política de proteção integral à crianças e adolescentes. 
 

Considerações Finais 
 
Mesmo após 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), há pouca 
compreensão da sociedade em geral sobre a sua complexidade e importância na 
promoção e defesa dos direitos dos sujeitos em desenvolvimento. “Na construção de uma 
sociedade que efetivamente priorize a criança, todos somos responsáveis.” (VERONESE, 
2019 p. 33). E para que todos compreendam esse papel é fundamental que profissionais 
que atuam no Sistema de Garantias de Direitos em conjunto com a sociedade em geral, 
busquem realizar ações estratégicas que promovam mudanças no cenário de violência e 
violação de direitos de crianças e adolescentes. 
Nessa perspectiva, constitui grande importância a extensão universitária materializada 
pelo Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA) e 
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pelas ações em desenvolvimento apresentadas no presente resumo, que têm por objetivo 
fornecer alternativas de superação dos obstáculos enfrentados no que diz respeito às 
violações de direitos da criança e do adolescente, utilizando-se, para isso, das mídias 
sociais.  
Considerando que “o advento da mídia trouxe consigo um acesso amplo a toda gama de 
informações, de programas, de assuntos, o que é muito positivo” (VERONESE, 2019, 
p.354), espera-se que por meio das ações pensadas e planejadas para serem realizadas 
através dos meios de comunicação, haja a promoção do diálogo com os diversos públicos 
acerca da política de proteção integral à crianças e adolescentes. Que haja como 
resultado o rompimento com o senso comum que ainda impera em grande parte da 
população, promovendo, através da divulgação do ECA, o conhecimento e a 
compreensão real do papel de cada um. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Site www.unioeste.br/portal/pappca; fone: 3379-7050 
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Resumo 
 
Foi proposto o projeto de extensão “Instrução aos profissionais da saúde e aplicação do 
Teste de Denver-II em crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde” no período de 
agosto de 2019 a julho de 2020, com o objetivo de analisar o desenvolvimento das 
crianças de 0 a 6 anos de idade. Foi realizada a aplicação do Teste de Denver-II em 
crianças durante as consultas de puericultura nas Unidades Básica de Saúde (UBS) de 
Francisco Beltrão e Marmeleiro durante um período de três meses no ano de 2019 com a 
entrega de material de instrução aos profissionais da saúde para aplicação continua nas 
UBS. A aplicação do Teste baseou-se no método de avaliação dos quatro elementos do 
desenvolvimento da criança: pessoal-social, motor-adaptativo, linguagem e motor-
grosseiro, e foram utilizados brinquedos para sua avaliação. Foi realizada a primeira 
aplicação da escala em 14 crianças e todas tiveram resultado satisfatório com Teste de 
Denver-II adequado no desenvolvimento. Devido à pandemia do Covid-19 não foi possível 
dar sequência na avaliação das crianças.  
 
 
Apresentação 

 
Com a finalidade de colaborar com o desafio da redução da mortalidade neonatal, infantil 
e materna, foi criado no ano de 2015 o Programa de Saúde Materno Infantil para 
Francisco Beltrão-PR e municípios da sua microrregião. Dentre as propostas de atuação 
do Programa de Saúde Materno Infantil é através da capacitação de profissionais da 
saúde com ações voltadas para a assistência materno-infantil e estratificação de risco em 
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gfparis18@gmail.com.  
2
 Discente, medicina, Centro de Ciências da Saúde, UNIOESTE, Francisco Beltrão. E-mail: 

gfgabrielfiore@gmail.com. 
3
 Docente, medicina, Centro de Ciências da Saúde, UNIOESTE, Francisco Beltrão. E-mail: 

roberto.yamada@yahoo.com.br.  
 

787

mailto:gfgabrielfiore@gmail.com


 

 

crianças. Diante do Programa de Saúde Materno Infantil foi proposto o projeto de 
extensão “Instrução aos profissionais da saúde e aplicação do Teste de Denver-II em 
crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde”, com o objetivo de analisar o 
desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade.  
Conforme literatura, estudos advertem para a importância da prevenção e da intervenção 
precoce, além do acompanhamento das crianças em situação de risco. A triagem de risco 
deve ser precoce, a partir do período neonatal, e as alterações podem ser confirmadas ou 
não por meio de acompanhamento sistemático e de avaliação diagnóstica (Halpern, 
Figueiras; 2004).  
Dentre os Testes de Desenvolvimento Infantil, um dos mais recentes utilizados é o Teste 
de Denver-II. O nome “Denver” se deve ao fato de que este teste foi criado em Denver na 
Universidade de Colorado Medical Center em 1967 (Teste de Denver-I). Devido às 
dificuldades de aplicação em pesquisas, foi feita uma revisão e normatização de alguns 
itens com atualização por idade, sendo novamente publicado em 1992 (Teste de Denver- 
II) (Frankenburg, Dodds; 1990). A versão mais recente do Teste de Denver-II foi projetada 
para profissionais que monitoram o desenvolvimento das crianças na primeira infância e 
em crianças de idade pré-escolar. O Teste de Denver-II foi padronizado e tem sido 
utilizado em mais de 12 países, no Brasil a sua aplicação ainda é recente (Souza et al., 
2008; Brito et al., 2011). 
O Teste baseia-se principalmente na observação da execução dos itens, no relato dos 
pais e compara o desempenho de uma determinada criança com o desempenho de 
outras crianças da mesma idade. Estudos apontam o Teste de Denver-II como uma 
ferramenta que pode ser usada em larga escala para avaliação de crianças, 
principalmente pré-termo, considerando-se que esta avaliação seja feita periodicamente e 
associada a outros instrumentos adequados para cada faixa etária (Custódio; Cruz, 2012). 
A vantagem da utilização do Teste de Denver-II é por ser um instrumento de triagem de 
fácil e rápida aplicação para detectar atrasos no desenvolvimento em crianças de 0 a 6 
anos de idade. Possui treinamento fácil, que pode ser utilizado por profissionais da área 
da saúde, sendo um alerta para o risco no desenvolvimento em um dado momento, o que 
poderá determinar ou não de forma definitiva um atraso no desenvolvimento da criança 
(Halpern; Figueiras, 2004). 
O Teste de Denver-II é composto por 125 itens divididos em quatro áreas (Halpern et al., 
2000):  
- Pessoal-social (25 itens), envolvendo aspectos da socialização da criança dentro e fora 
do ambiente familiar;  
- Motricidade fina (29 itens), analisa a coordenação olho-mão, manipulação de pequenos 
objetos;  
- Linguagem (39 itens), investiga a produção de som, capacidade de reconhecer, 
entender e usar a linguagem;  
- Motricidade ampla (32 itens), verifica o controle do motor corporal, sentar, caminhar, 
pular e os demais movimentos realizados pela musculatura ampla. 
O comportamento da criança é avaliado durante a aplicação do Teste, levando-se em 
consideração a atenção, timidez, cooperação, e outros se for necessário. Após a 
aplicação, tem-se um resultado para classificar o desenvolvimento da criança. Caso tenha 
resultados negativos, uma equipe multiprofissional poderá atuar na melhora do 
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desenvolvimento da criança orientando os pais a estimular seu filho (a) da melhor maneira 
no que se refere aos itens da escala a qual a criança apresentou um risco para o 
desenvolvimento. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Primeiramente foi realizada uma revisão de literatura sobre a Escala de Denver- II com o 
objetivo de aprimorar o conhecimento para que fosse aplicado de maneira adequada nas 
crianças atendidas nas UBS das cidades de Francisco Beltrão e Marmeleiro no período 
do segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, além de auxiliar na 
elaboração de um material instrutivo sobre o Teste para os acadêmicos de medicina da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus Francisco Beltrão 
sendo disponibilizado para os profissionais da saúde das UBS. Após, foi solicitado 
autorização pelas secretarias de saúde das prefeituras das cidades mencionadas para a  
realização da avaliação das crianças e instrução dos profissionais da saúde.  
Para a aplicação da escala nas crianças, alguns materiais foram necessários: lã 
vermelha, chocalho do cabo fino, lápis vermelho, figuras (gato, cachorro, pássaro), sino, 
boneca de plástico pequena, bola de tênis, 8 blocos coloridos, copo com boca larga, 
mamadeira pequena e folha de papel em branco. 
Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de participação no 
projeto, foi criada uma ficha de identificação para as mães e seus respectivos filhos 
coletando-se informações pessoais, e os dados para análise a e mensuração do nível de 
desenvolvimento de cada criança quanto aos quatro elementos do Teste de Denver- II.  
A aplicação da escala foi realizada em crianças acompanhadas de suas mães no 
momento das consultas de puericultura. Primeiramente, foi realizada a consulta de 
puericultura com o médico (a) da UBS e, em seguida, a criança e a mãe foram 
encaminhadas para uma sala reservada da UBS para a aplicação da escala pelos 
acadêmicos participantes. Qualquer identificação de anormalidade no resultado da 
aplicação foi anotada, com o objetivo de identificar atrasos no desenvolvimento 
(observados pela escala) em crianças assintomáticas. A classificação do resultado final 
da avaliação de cada criança seguiu os critérios exigidos pelo Teste de Denver-II, a qual é 
dada por: “P” – “passou”; “F” – “falhou”; “NO” – “sem oportunidade ou não possível 
observar”; e “R” – “recusa”. A criança deveria ser avaliada pela escala em mais duas 
consultas para um resultado satisfatório, porém devido à pandemia do Covid-19 não foi 
possível. 
 
 
Resultados 
 

Foram analisadas 14 crianças de agosto de 2019 até a metade do mês de março de 2020 
e os resultados foram satisfatórios quanto ao desenvolvimento, por terem conseguido 
obter resultado “P” – com significado de “passou”, em todas as crianças. Para um 
resultado adequado seria necessário avaliar cada criança mais duas vezes, porém a 
aplicação do Teste teve de ser interrompido devido à pandemia do Covid-19. 
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Foi identificada a necessidade de orientar os pais sobre como estimular seu filho no que 
se refere aos itens da escala a qual a criança poderia apresentar algum um risco para o 
desenvolvimento. 
 
Considerações Finais 
 
A população beneficiada pelo projeto foram mães e filhos das UBS e os acadêmicos de 
medicina no aprendizado com a aplicação do Teste. 
O projeto teve sua importância por transformar momentos de dificuldades em atividades 
produtivas, proporcionando conhecimentos aos acadêmicos e profissionais da saúde, 
além de levar informações às mães e analisar o desenvolvimento de seus filhos. 
Dessa forma, recomenda-se observar qualquer alteração no desenvolvimento da criança 
através da aplicação do Teste de Denver-II, a fim de que se possa promover melhora no 
desenvolvimento e uma assistência à saúde infantil. 
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
E-mail: gfparis18@gmail.com 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

46770/2015 
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EDUCAÇÃO PARA MÃES SOBRE PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES EM RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS DE ATÉ UM ANO 

 
Gisele Ferreira Paris1 

Participantes: Caroline Rincolato2; Roberto Shigueyasu Yamada³ 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Infância e adolescência 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: primeiros socorros; recém-nascido; mães. 

 
Resumo 
 
O Programa Materno Infantil foi criado em 2015 a fim de colaborar com a redução da 
mortalidade neonatal, infantil e materna no município de Francisco Beltrão e a 
microrregião. A proposta do ano de 2020 teve como objetivo que acadêmicos ensinassem 
mães sobre os conteúdos de primeiros socorros e prevenção de acidentes em recém-
nascidos e crianças até um ano de idade. A metodologia desse projeto foi realizada por 
meio da orientação de mães de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Francisco 
Beltrão, Marmeleiro e Renascença, por meio de palestras, rodas de conversa e produção 
de material sobre o tema, sendo mensalmente abordado um tópico do assunto. Consiste 
em um trabalho coparticipativo e compartilhado entre a Unioeste e as mães atendidas 
pelas UBS dos municípios citados, e o conhecimento produzido por essa interação 
contribui para superação de desigualdades e dos processos de exclusão social, em uma 
relação próxima entre acadêmicos e a comunidade da microrregião beneficiada. A 
inserção dos acadêmicos de medicina na prática e o contato direto com a população 
materno infantil gerou novas competências e posturas adequadas e proporcionou uma 
visão crítica acerca da realidade do trabalho em saúde materno-infantil. Para a sociedade, 
por sua vez, foi proporcionado mais atenção e assistência à saúde infantil da microrregião 
de Francisco Beltrão, com o propósito de reduzir os indicadores de mortalidade neonatal e 
infantil. Com a prática desta proposta, houve um impacto direto na transformação 
acadêmica e da sociedade que compõe a microrregião de Francisco Beltrão. A 
transformação acadêmica é de suma importância, uma vez que o programa exige que o 
aluno se aprofunde nos estudos sobre a saúde materno-infantil, proporcionando um 
aprendizado teórico e prático sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes em 
recém-nascidos e crianças de até um ano. A teoria, ainda, é aprimorada por uma revisão 
bibliográfica, levantamento de dados, resumos e artigos científicos. Todas essas 
informações fundamentam o conhecimento para ser transferido para as mães. A prática, 

                                            
1 Docente, medicina, Centro de Ciências da Saúde, UNIOESTE, Francisco Beltrão. E-mail: 
gifsnurse@yahoo.com.br.  
2 Discente, medicina, Centro de Ciências da Saúde UNIOESTE, Francisco Beltrão. E-mail: 
carolrincolato@gmail.com. 
³ Docente, medicina, Centro de Ciências da Saúde UNIOESTE, Francisco Beltrão. E-mail: 
roberto.yamada@yahoo.com.br. 
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por sua vez, permite ao acadêmico o acompanhamento de consultas de puericultura e 
contato direto com a população materna e infantil da microrregião. A transformação da 
sociedade se dá pela maior assistência e cuidados sobre saúde, uma vez que terão maior 
acompanhamento da saúde e maior conhecimento sobre prevenção de acidentes, 
incorporando, assim, ações nos níveis de promoção, prevenção e assistência à saúde 
infantil. 
 
Apresentação 
 
O Programa de Saúde Materno Infantil foi criado em 2015 a fim de colaborar com o 
desafio da redução da mortalidade neonatal, infantil e materna para o município de 
Francisco Beltrão e microrregião. Desde então, o programa vem ofertando ferramentas 
na qualificação dos profissionais da saúde e da sociedade para que as iniciativas percam 
o caráter de urgência e sejam incorporadas à rotina das políticas públicas para garantia 
de que as crianças não apenas sobrevivam, mas que se desenvolvam e cresçam 
protegidas. 
O governo do Paraná lançou em 2012 a Rede Mãe Paranaense, e dentre as diretrizes foi 
destaque o monitoramento e acompanhamento das crianças de até um ano de idade. 
Para o ano de 2020 e 2021, a temática proposta para ser abordada nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) por este projeto é de primeiros socorros e prevenção de 
acidentes em recém-nascidos (RN) e crianças de até um ano.  
Sabe-se que apesar de as mães, em sua maioria, apresentarem amplo conhecimento 
sobre a prevenção de acidentes, na prática nem sempre conseguem agir de maneira 
correta e segura para a criança. Dessa maneira, torna-se imprescindível discussões e 
ensinamentos sobre o tema, para que, assim, elas se sintam mais seguras para agir em 
situações de risco. 
Orientações sobre vestimenta do bebê, posições para dormir, posições para amamentar, 
manobra para quando o recém-nascido se engasga, transporte do bebê no carro, risco 
do uso de acessórios no recém-nascido (pulseiras, correntes...), entre outros, são 
essenciais para que as mães estejam seguras quanto aos cuidados que devem ter com 
suas crianças em ambiente domiciliar e fora dele.  
Cuidados com o armazenamento de remédios e produtos de limpeza são 
imprescindíveis, sendo extremamente necessário que sejam mantidos fora do alcance 
dos bebês, uma vez que eles podem, acidentalmente, ingerir tais substâncias. Quando 
tais situações ocorrerem, é necessário que a mãe saiba que precisa levar a criança 
imediatamente ao médico e, preferencialmente, ter conhecimento de qual substância foi 
ingerida. 
Outra causa importante de acidentes com recém-nascidos e crianças de até um ano é o 
banho ou brincadeiras na água. É imprescindível que as mães saibam que nunca devem 
deixar a os bebês sem supervisão brincando com água, pois, qualquer distração pode 
causar afogamento, por mais rasa que a água seja no local.  
Ademais, é de extrema importância que as mães saibam noções de primeiros socorros, 
para que saibam agir em caso de engasgamento, queimaduras, cortes ou até mesmo ter 
conhecimento dos números de emergências, orientando-as para que possam pedir ajuda 
quando não souberem como agir.  
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A abordagem dos temas é feita através do estudo dos acadêmicos, produzindo material 
para auxílio das mães, bem como palestras quando possível e até mesmo simulações 
dos procedimentos que devem ser adotados, quando necessário.  
Dessa forma, os acadêmicos agem de maneira a alertar, por meio desses ensinamentos 
às mães sobre potenciais riscos aos bebês e como agir diante deles, agindo, assim, na 
promoção, prevenção e assistência à saúde infantil. 

 
Procedimentos Adotados 
 
Realizou-se uma revisão de literatura acerca dos conteúdos relacionados aos primeiros 
socorros e à prevenção de acidentes em recém-nascidos e crianças de até um ano, para 
uma posterior orientação às mães de Unidades Básicas de Saúde. Também foram 
confeccionados folders, os quais foram distribuídos. A programação de temas para 2020 
foi: prevenção de acidentes em recém-nascido, prevenção de acidentes em crianças de 
até um ano, acidentes mais comuns em recém-nascidos e crianças de até um ano, 
recomendações de segurança quanto ao sono do bebê, cuidados com os bebês 
pequenos que começam a se movimentar e a andar, cuidados com os produtos de 
limpeza e outros, cuidados ao sair de casa, cuidados ao sair de casa, cuidados com o 
banho do recém-nascido e da criança, reanimação cardiopulmonar infantil, picadas e 
mordidas de animais peçonhentos, queimaduras e choque elétrico; cada tema referente a 
um mês específico. Devido à pandemia e a proibição dos acadêmicos dentro das UBS, as 
atividades do projeto foram suspensas. Foi então durante esse período concentrados as 
atividades no estudo e confecção de materiais em forma de folders para serem então 
explicados posteriormente à pandemia. Os folders confeccionados foram durante a 
pandemia entregues às mães nas Unidades Básicas de Saúde beneficiadas. 
 
Resultados 
 
Devido à pandemia, a estratégia adotada foi a distribuição de folders para as mães dos 
locais beneficiados pelo programa. A aplicação desta proposta, ao final, resulta na 
transformação acadêmica e social da microrregião de Francisco Beltrão – PR. 
Academicamente, foi proporcionado um aprofundamento na saúde materno-infantil, 
proporcionando aprendizado teórico e prático do tema. Para a sociedade o resultado se 
deu pela população materno-infantil da região receber maior assistência e cuidados sobre 
a saúde, incorporando ações nos níveis de promoção, prevenção e assistência à saúde 
infantil. Os folders foram distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde para mães e 
gestantes. 
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Figura 1 – Página 1 do folder sobre Prevenção de acidentes em recém-nascidos. 

 
 
 

 
Figura 2 – Página 2 do folder sobre Prevenção de acidentes em recém-nascidos. 
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Considerações Finais 
 
Mesmo com a pandemia, mulheres continuam engravidando, e, assim, novas crianças 
nascendo, fazendo-se necessário a educação em saúde. O projeto “Educação para mães 
sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes em recém-nascidos e crianças de até 
um ano” traz ao acadêmico um olhar mais atento aos perigos relacionados ao recém-
nascido e às crianças de até um ano por meio do estudo dos temas estabelecidos. Ao 
ensinar, o acadêmico aprimora seu conhecimento sobre o tema e pode auxiliar na 
prevenção de acidentes, bem como na disseminação do conhecimento sobre o conteúdo. 
É de suma importância o aprendizado das mães sobre esses assuntos, pois, assim, 
acidentes serão evitados e elas saberão como agir em situações adversas, tais como 
engasgamento, queimaduras e choques elétricos.  
 
Forma (s) de contato com a ação 

 
E-mail: gifsnurse@yahoo.com.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro conforme 
sua instituição. 
 
 
Referências 
 
SILVA, Ana Cristina Figueiredo Correia. Cuidar do recém-nascido: O enfermeiro como 
promotor das competências parentais. 2006. Tese de Doutorado. 

 
TORRES, Ana Amélia Soares. Guia prático de primeiros socorros para pais, 
professores e cuidadores. Instituto Infância Segura. 
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O NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – 

NEDDIJ – E SUA ATUAÇÃO NA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON/PARANÁ (2019-2020) 

 
Silvia Mattei1 (Coordenadora do NEDDIJ) 

Carla Liliane Waldow Esquivel2 (Coordenadora Pedagógica) 
Participantes: Daniel Passarini de Oliveira 3, Elizangela Dias de Chave4, Ester Coco 

Bragantine5, Larissa Vitoria Santana6, Maria Eduarda Gapski Giordani7, Patric Barbosa de 
Abreu8, Valquíria Lucena de Sousa9 

 
Área Temática: Direito Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Infância e Adolescência 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Direito; Pedagogia; Equipe Multidisciplinar. 
 
Resumo 
 
O trabalho a seguir é um levantamento de dados dos anos de 2019 e 2020 de atuação do 
NEDDIJ nesta Comarca. São dados obtidos de relatórios e material documental interno. 
Ressaltará o crescimento do Núcleo, demonstrando a importante execução do Projeto na 
Região, desde a população atendida até os acadêmicos e docentes da Universidade 
envolvidos em suas ações. Sua atividade tem elevada função social na comunidade 
tornando-se referência na consecução dos direitos e deveres relativos à Infância e 
Juventude. 
 
Apresentação 
 
 O NEDDIJ10 foi implementado no ano de 2005 através do Termo de Convênio 
11/2005, sendo idealizado pelo Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Procurador Geral de 
Justiça do Ministério Público do Paraná. Desde 2007 o Projeto tem sido anualmente 
renovado. 
 O Núcleo é integrado por 01 (um) professor efetivo do curso de Direito, na função de 
coordenador, 02 (dois) profissionais recém-formados em Direito, devidamente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 03 (três) bolsistas de graduação em Direito da 

 
1 Mestre em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. silviamattei500@gmail.com. 
2 Doutora em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. carlawaldow@hotmail.com. 
3 Graduado em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. daniel-passarini@hotmail.com. 
4 Graduanda em Pedagogia, CCSA, Marechal Cândido Rondon. didi_elizangela@hotmail.com. 
5Graduanda em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. esterbragantine@gmail.com. 
6 Graduanda em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. larissavitoriasantana@hotmail.com. 
7Graduanda em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. dudagapksi@gmail.com. 
8 Graduado em Direito, CCSA, Marechal Cândido Rondon. patric.p2@hotmail.com 
9Graduada em Pedagogia, CCSA, Marechal Cândido Rondon. valquiriasousa@hotmail.com 
10 Financiado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná 
(SETI/PR) e Unidade Gestora Fundo Paraná (UGF). 
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própria Instituição de Ensino, 01 (um) profissional recém-formado em Pedagogia, 01 (um) 
bolsista de graduação da área e 01 (uma) coordenadora pedagógica. 
 Assim, em observância ao art. 227 da Constituição Federal e ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente, realiza atendimento às crianças e adolescentes e suas famílias em 
estado de vulnerabilidade social, desenvolve eventos dirigidos à rede de proteção e 
trabalhos pedagógicos nas escolas da Comarca e eventos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 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 carentes 
através de representação de seus responsáveis legais, e residentes na Comarca de 
Marechal Cândido Rondon que estejam vivenciando situação de risco e/ou necessitem da 
proteção judicial para que lhes seja assegurada a tutela de seus direitos.   
 Acerca da população beneficiada, os habitantes da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, foram inseridos no Projeto na medida em que necessitavam de intervenção 
jurídica e/ou pedagógica, esta última no âmbito escolar. Através da Rede de Proteção11 
divulgou-se o Projeto passando este a atuar juridicamente em todas as ações – relativas 
aos direitos das crianças e dos adolescentes –, que demandavam assistência judiciária às 
pessoas hipossuficientes. Assim, aqueles que não possuem condições financeiras para 
contratar um advogado e assegurar direitos relativos à Família, Infância e Juventude, 
puderam vir até o Núcleo obter atendimento público, gratuito e de qualidade. 
 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: peticionamento e acompanhamento de 
ações judiciais; participação de audiências; atendimento ao público alvo; visitas aos Centros 
de Socioeducação – CENSE, Conselhos Tutelares, Centro de Referência e Assistência 
Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, entre outros 
órgãos integrantes da Rede de Proteção. 
 Concomitantemente às atividades jurídicas, a Equipe Pedagógica desenvolve 
atividades juntos às escolas para esclarecimento dos direitos e deveres das crianças e 
adolescentes, como a confecção de jogos e atividades pedagógicas. A equipe em conjunto, 
além da 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. 
 Salienta-se que, a Equipe Pedagógica passou a integrar o Núcleo, somente em 
2009, devido às constantes reinvindicações à Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia – 
SETI. 
 
 

 
11 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). 
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Resultados 
 
 No ano de 2019, o Núcleo participou e realizou projetos para comunidade 
acadêmica, a rede de proteção, escolas e a população atendida. Em março, a equipe 
participou do projeto “Formação do adolescente para o mercado de trabalho” desenvolvido 
pelo Fórum de Marechal Cândido Rondon, tendo ministrado a palestra “A importância da 
educação formal para o desenvolvimento pessoal e profissional”. Logo, em abril fez 
atendimentos jurídicos para entrada de ações e acordos judiciais no Projeto “Justiça no 
Bairro”, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no fórum da Comarca, que 
traz o acesso ao Poder Judiciário a população carente de forma mais ágil. 
 Em maio, realizou III Brincando com NEDDIJ, uma tarde recreativa para crianças de 
4 a 12 anos atendidas pelo Núcleo e os seus responsáveis, contando com a participação 
de cerca de 100 pessoas, dentre elas profissionais de saúde, acadêmicos do curso de 
Direito, História e Educação Física do Campus. No mesmo mês, o Núcleo realizou a 
palestra intitulada "O Dia Nacional do Enfrentamento do Abuso Sexual e a Exploração 
Sexual", ministrada pela advogada na época atuante no Núcleo, Francieli Pinheiro, tendo 
como público alvo a rede de proteção, escolas e sociedade em geral. Novamente, em uma 
nova oportunidade, a palestra foi realizada aos acadêmicos do curso de Direito do campus 
da UNIOESTE. 
 Ainda em maio, foi feita a entrega pela equipe de livros e jogos doados à Casa Lar 
de Marechal Cândido Rondon. Em junho o Núcleo apresentou comunicação oral e 
minicurso, bem como exposição de pôsteres, no XIX Seminário de Extensão da UNIOESTE 
(SEU), realizado na cidade de Toledo, mostrando os dados das atividades do Núcleo entre 
os anos de 2015 até o período de 2019 e sobre as consequências da prática do bullying 
por crianças e adolescentes. 
 Durante os meses de agosto a novembro, o núcleo realizou em parceria com a 
Universidade da Criança, atividades junto ao Centro de Atendimento a Família (CAF), com 
palestras e atividades lúdicas, abordando os temas: saúde bucal, violência sexual, 
construindo seu próprio brinquedo e falando sobre o ECA e os direitos. Também, a equipe 
em parceria com o NUMAPE (Núcleo Maria da Penha) do campus, participaram do Projeto 
“Programa Bem Social” desenvolvido pelo fórum da Comarca, entre setembro e outubro, 
com a apresentação em uma escola da cidade de Quatro Pontes, a formação de docentes 
em uma escola de Marechal Cândido Rondon e uma palestra na UNIOESTE como 
conclusão do Projeto, com a psicóloga Jéssica Paula da Silva Mendes, responsável pela 
Casa da Mulher Brasileira em Curitiba.  
 Ainda durante o ano de 2019, a equipe ofereceu orientação aos Conselhos Tutelares 
da região e participou das reuniões do SINASE (Sistema Nacional de Socioeducação). E 
finalizando o ano, em novembro, a equipe participou do evento do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA) do campus da UNIOESTE em Marechal, com a apresentação de 
artigos. Buscando dar continuidade a qualificação do grupo da Universidade da Criança e 
do NEDDIJ referente a Primeira Infância, foi criado o GEPEPI (Grupo de Estudo e 
Pesquisas sobre a Primeira Infância), que surgiu com a intenção de desenvolver pesquisas, 
discussões, estudos e produção científica sobre a Primeira Infância e questões 
fundamentais que lhe dizem respeito. O grupo passou a reunir-se periodicamente para fazer 
leituras de textos pontuais e discussões em um espaço específico destinado ao grupo pela 
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UNIOESTE, promovendo assim também uma maior visibilidade e o desenvolvimento de 
projetos a respeito da primeira infância. 

Durante os encontros do GEPEPI/Universidade da Criança/NEDDIJ, decidiu-se pela 
divulgação dos resultados da pesquisa e da capacitação de outros públicos no ano de 2020: 
agentes comunitários de saúde, membros de pastorais, docentes de CMEIS, inclusive de 
municípios vizinhos. A capacitação, porém, não foi possível em razão da instalação e 
expansão da pandemia do COVID-19. Porém, o projeto de extensão para da capacitação 
mencionada será apresentado para o ano de 2021. 
 No ano de 2020, o Núcleo começou os atendimentos normalmente, tendo no mês de 
março realizado a palestra intitulada “Cidadania e Direitos Humanos” na Escola Municipal 
Osvino Carlos Weirich, de Marechal. Entretanto, devido a atipicidade que o ano passado 
apresentou em questão da pandemia do Covid-19, as atividades presenciais, como 
palestras e atendimentos jurídicos e pedagógicos, foram suspensas. Isso fez com que 
equipe replanejasse sua forma de atuação dentro da Comarca. 
 A equipe passou então a participar de eventos, palestras, encontros e lives online, 
além dos cursos relacionados a temática da área da infância e juventude, todas com o 
intuito de aperfeiçoar cada vez mais seus integrantes e abrir os horizontes para temas que 
podem ser tratados, consequente melhorando a atuação no Núcleo. Ainda, como forma de 
educação e prevenção, no mês de junho, criou-se um perfil na rede social Instagram do 
Núcleo, no qual junto ao Facebook, passou a fazer publicações semanais sobre temas 
diversos relacionados a infância e juventude. E no mês de outubro, realizou em parceria 
com a Universidade da Criança uma live intitulada “Primeira Infância: vulnerabilidades e 
Políticas Públicas”, pela plataforma online YouTube, palestrados pela Debutada Leandre 
Dal Ponte, Dr. Vital Didonet e Dra. Ivânia Ghesti, mediados pelas coordenadoras do Núcleo. 
 Embora os atendimentos presenciais tenham sido suspensos pelo Núcleo, as 
orientações jurídicas, atendimentos nos casos urgentes e acompanhamento aos processos 
em andamento foram mantidos de forma remota, durante todo o período da quarentena.  
 
Gráfico 1 – Atendimentos jurídicos e pedagógicos NEDDIJ 2019-2020 
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 No ano de 2019 foram realizados 1411 (um mil, quatrocentos e onze) atendimentos 
pedagógicos, como se observa no gráfico acima. Em comparação ao ano de 2020, o 
número de atendimentos pedagógicos caiu drasticamente para 186 (cento e oitenta e seis), 
porém deve se considerar que devido as medidas de restrições, especialmente devido ao 
fechamento das escolas municipais e estaduais, o Núcleo não pode realizá-los como feito 
no ano anterior. 
 Em relação aos atendimentos jurídicos, notou-se um aumento, pois em 2019 foram 
realizados 744 (setecentos e quarenta e quatro) passando ao ano de 2020 para 911 
(novecentos e onze). Até meados de março de 2020 o Núcleo ainda estava com 
atendimentos presencias, sendo suspensos estes até o final de outubro, mas, durante o 
período que permaneceu fechado, continuou-se com os atendimentos de forma remota 
através das redes sociais Facebook e Instagram, e-mail, ligações e através de mensagens 
via WhatsApp dos números particulares da equipe.  
 De acordo com levantamentos realizados, percebeu-se a alta na procura do Núcleo 
nos últimos dois anos, especialmente durante o período de quarentena. Os números de 
ações em que houve atuação jurídica do Núcleo ultrapassaram 1.800 (um mil e oitocentos) 
processos, tramitados/e ou tramitando na Vara da Família, Registros Públicos, Infância e 
Juventude.   
 Os atendimentos ao público sofrem variações de ano para ano. Tais variações não 
são consideradas ruins quando analisadas pelo aspecto de que a comunidade que procura 
o Núcleo, necessita de auxílio para resolução de conflito, se há uma queda na procura, 
significa que tais conflitos ou não estão existindo, ou estão sendo solucionadas na esfera 
extrajudicial sem a necessidade de um Advogado. E durante a quarentena, período que as 
famílias tiveram de permanecer mais tempo em suas casas, além do fato de muitos 
genitores passaram por dificuldades financeiras durante esse período, são possíveis razões 
do aumento dos atendimentos. 
 Todas as atividades realizadas no núcleo, pelos bolsistas com a orientação dos 
bolsistas recém-formados e pela coordenação, oferecem à comunidade hipossuficiente 
toda orientação e patrocínio nas causas relacionadas à Infância e a Juventude. 
 
Considerações Finais 

 
Em consideração aos dados acima expostos, vê-se que o Núcleo de Estudos e 

Defesa de Direitos da Infância e da Juventude é necessário na Comarca de Marechal 
Cândido Rondon, visto não haver Defensoria Pública. O projeto, de forma efetiva, traz e 
explica ao público os direitos determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
além de outros relacionados, direitos esses que são primordiais para a vida de qualquer 
criança ou adolescente.  

Defendendo os direitos já mencionados, a equipe atua nos casos relacionados a 
área da Família e Infância e Juventude, assim traz maior segurança e conforto aos 
atendidos que sabem que encontrarão profissionais especializados e habilitados para 
acolherem e darem o melhor encaminhamento possível, considerando as peculiaridades 
dos casos, além de ser um serviço gratuito para os que necessitam. 

O projeto de extensão mostra-se importante desde o seu início, atendendo toda a 
comarca que abrange, não apenas o município, mas toda a região dependente dele, os 
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outros cinco municípios e seus distritos. Isso ocorre devido ao fato de a atividade do Núcleo 
ir além do quesito jurídico. O NEDDIJ possui uma equipe que oferece apoio às famílias que 
se encontram em situações delicadas que envolvem crianças, o que pela condição de 
desenvolvimento que estas se encontram, tornam-se casos ainda mais complexos que 
demandam não apenas esse apoio jurídico, mas também o apoio emocional  que as 
crianças e adolescentes muitas vezes necessitam, apoio este prestado pela parte 
pedagógica do Núcleo. 

Acerca dos impasses que o Projeto enfrenta, algumas considerações são 
necessárias: I) aumento no número de bolsistas estudantes de graduação na área de 
Direito, considerando o aumento da demanda do Núcleo; II) reavaliação do valor das bolsas 
de remuneração, oferecidas aos participantes do projeto, pois as mesmas estão com 
valores defasados. 

Conclui-se que a continuação do projeto é imprescindível, afinal, atende as 
necessidades dos 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 e comprometimento. 
 
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, n. 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. Facebook: https://www.facebook.com/neddij.mcr. Instagram: 
https://www.instagram.com/neddij.mcr/. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 61245/2020 
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PAPPCA: A PREVENÇÃO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 
Eugênia Aparecida Cesconeto1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Linha de Extensão: Infância e Adolescência 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: política social; violação de direitos; proteção integral. 
Resumo 
 
O trabalho tem como objetivo apresentar duas ações de prevenção à violação de direitos 
da criança e adolescente, desenvolvidas pelo PAPPCA/2020, vinculadas ao ensino de 
graduação. Metodologia: a produção e a divulgação de material didático. As ações 
desenvolvidas com o Núcleo Maria da Penha de Toledo no enfrentamento às violações de 
direitos e violências contra mulheres, crianças e adolescentes e o Projeto 7 Arte, suporte 
do PET/SS na violação e proteção de direitos da criança e do adolescente.  

 
 
Apresentação 
 
O Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA)2, emana 
de ações empreendidas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão universitária, 
realizadas desde o ano de 2005, no curso de Serviço Social de Toledo. E como projeto de 
extensão, registrado junto a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), desde de 2011, tendo 
como objetivos principais: 

• Solidificar o espaço institucional de defesa dos direitos humanos 
fundamentais das crianças e dos adolescentes brasileiros; 

• Proporcionar espaços de formação profissional para os acadêmicos 
sintonizada com as demandas e potencialidades regionais; 

• Favorecer a interlocução, estudo, pesquisa e intervenção com os 
sujeitos envolvidos com a política de proteção integral à criança e ao 
adolescente dos municípios que integram as regiões oeste e sudoeste do 
Paraná, na abrangência da Unioeste; 

• Contribuir para a efetivação e consolidação da política de 

atendimento a criança e ao adolescente. (CESCONETO, 2020). 
 

 
1 Doutora, Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Toledo. 
eugenia.cesconeto@unioeste.br.  
2 Ressalta-se que a extensão universitária tem estreita relação com as atividades de ensino disciplina 
“Núcleo Temático Criança e Adolescente”, e de pesquisa desenvolvidas pelos integrantes do “Grupo de 
Pesquisa e Defesa dos Direitos Humanos Fundamentais da Criança e do Adolescente”.  
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O PAPPCA espera contribuir com suas ações e informações no sentido de orientar as 
tomadas de decisões dos atores do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD) com relação 
à definição de programas e projetos que prestem atendimento às crianças e 
adolescentes, de forma a oferecer alternativas que diminuam o risco de vulnerabilidade 
dos mesmos e as condições que os levem a serem vitimados por refrações da “questão 
social”. Com isso, objetiva-se aumentar a cooperação para com as iniciativas que 
pretendam mudanças em algumas das condições em que crianças e adolescentes vivem, 
para aumentar a oferta de oportunidades saudáveis, para com isso reduzir a incidência de 
violações de direitos e violências. Entende-se que, as ações extensionistas constituem 
uma das formas de lutar contra esse tipo de abusos dos direitos humanos, sendo 
portadoras de mecanismos capazes de dar voz aos que muitas vezes não são ouvidos 
(CESCONETO e BIDARRA, 2017). Assim, de acordo com a Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990, constitui dever da família, comunidade, sociedade em geral e do poder público 
assegurar a efetivação dos direitos, portanto um compromisso coletivo. 

Ao encontro do disposto na lei de proteção integral à criança e ao adolescente, o 
PAPPCA tomou como foco promover ações que promovam mudanças no cenário de 
violência e violação de direitos de crianças e adolescentes. Importante destacar que a 
violência contra crianças e adolescentes constitui objeto de extrema atenção, por parte de 
todos os entes sociais, contudo nesse contexto, profissionais da saúde, educação, 
assistência social, exercem papel fundamental, dada a especificidade do seu trabalho. Ao 
menor de sinal de violação de direitos, cabe a esses profissionais intervirem, afim de 
interromper o ciclo de violação de direitos (KREUTZ, VOLPATO e CESCONETO, 2020). 
As atividades desenvolvidas e ora apresentadas têm relação direta com a violação do art. 
4º do Estatuto da criança e do Adolescente (1990), mais especificamente ao direito à 
liberdade, ao respeito e a dignidade.   

 
Procedimentos Adotados 
 
Descrever a metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação; população 
beneficiada, etc. 
Em tempos de isolamento social, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19), o Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente 
(PAPPCA) e o Núcleo Maria da Penha (NUMAPE Toledo), atendendo a solicitação da 
Pró-Reitoria de Graduação da Unioeste, promoveram a atividade de extensão/atividade 
acadêmica complementar aprovada em junho de 2020, pelo Curso de Serviço Social da 
Unioeste de Toledo. Inicialmente a organização de uma Cartilha Informativa - Se minha 
casa falasse: será a casa um lugar seguro para as mulheres, crianças e 
adolescentes? que se propôs a problematizar a: “Violência doméstica e familiar em 
tempos de isolamento social - Será a casa um lugar seguro para as mulheres, crianças e 
adolescentes? E se minha casa falasse...?”. De posse do material foi organizado um 
espaço de diálogo (roda de conversa), através da plataforma Google Meet, uma Webnário 
sobre a referida Cartilha. 

A outra atividade decorrente dessa articulação ensino/extensão foi a participação do 
PAPPCA no Projeto de Ensino: 7 Arte em Debate, coordenado pela docente India Nara 
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Smaha, apoiado pelo Programa de Ensino Tutorial em Serviço Social (PET/SS), cujo 
objetivo foi discutir temas relevantes para a formação profissional em Serviço Social, 
através de filmes previamente selecionados e discutidos/problematizados coletivamente 
por docentes convidados, a partir das suas áreas de atuação e pesquisa. No caso, 
especifico da representação do PAPPCA, houve o debate/mediação on-line, plataforma 
Google Meet, do filme “Que horas ela volta”, no dia 26/06/2020, com foco na violação e 
proteção dos direitos da criança e do adolescente.     

As duas atividades foram destinadas aos acadêmicos do Curso de Serviço Social e do 
Programa de Educação Tutorial (PET Serviço Social) da Unioeste, campus de Toledo, no 
entanto, a Cartilha Informativa atingiu ao público Estadual e Nacional, de modo a 
adensar as reflexões coletivas necessárias à formação e trabalho profissional e reforçar a 
importância de ações voltadas ao enfrentamento das violências e violações de direitos 
nos espaços domésticos e familiares. 

 
 
Resultados 
 
Em 2020, o mundo viu-se imerso em uma crise econômica, política e sanitária, esse 
contexto assume características particulares quando observadas pela perspectiva das 
relações privadas que se estabelecem no ambiente doméstico. O risco de contaminação 
pelo Covid-19 tende a reduzir com o isolamento social, por outro lado, a casa ganha 
centralidade, para alguns um refúgio, para outros um ambiente de violências e violações 
de direitos. As violências estruturais reproduzidas no ambiente doméstico (vida, relações 
familiares, trabalho) são perpassam pela coexistência forçada, insegurança econômica, 
desemprego e dificuldades em prover os meios de vida.  

A violência é uma violação básica dos direitos humanos, e não pode ser considerada 
natural na sociedade, e tratando-se de crianças e adolescentes tem repercussão em toda 
a sua trajetória de vida. Ela se apresenta como um poder destrutivo da liberdade, da 
dignidade e das aspirações futuras. Os eventos violentos se referem a comportamentos 
expressos em conflitos de autoridade, as lutas pelo poder e a vontade de domínio, de 
posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. Suas manifestações são aprovadas 
ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais mantidas por usos e costumes 
naturalizados ou por aparatos legais da sociedade (BRASIL, 2005). O conceito da 
violência não é uníssono, contudo, aquele que tem servido internacionalmente para 
balizar a identificação do fenômeno foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) no início do século XXI, entendida como  

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte 
ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação. (OMS,2002, p.27). 

A violência, segundo Minayo (2001), embora não represente uma questão médica em si, 
por ser um fenômeno social, cultural e histórico, ela deve ser compreendida, na 
atualidade, como um problema que incide diretamente no campo da saúde pública já que, 
além de causar danos físicos e psíquicos aos indivíduos, tem demandando cuidados de 
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diversos profissionais de saúde, afeta, de um modo geral, as relações sociais e a 
qualidade de vida das pessoas. Tal perspectiva chama a atenção e caracteriza a 
ampliação da demanda pela reorganização da rede de assistência e de serviços de saúde 
voltados à população vitimizada. As violências interpessoais são classificadas em dois 
âmbitos: o intrafamiliar e extrafamiliar (por vezes, também denominado como 
comunitário). O Relatório OMS (2002), categoriza o fenômeno violência a partir de suas 
manifestações empíricas, infere que a violência intrafamiliar ocorre entre os parceiros 
íntimos e entre os membros da família, principalmente no ambiente da casa, mas não 
unicamente. Já a violência extrafamiliar (comunitária) é definida como aquela que ocorre 
no ambiente social em geral, entre conhecidos e/ou desconhecidos. 

As atividades desenvolvidas evidenciaram a discussão sobre as violências e violações de 
direitos da criança e do adolescente e as formas de proteção propostas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a responsabilidade dos atores integrantes do Sistema de 
Garantia de Direitos a acolhida da denúncia, o papel desempenhado pela rede de 
atendimento, acompanhamento e monitoramento do caso até o desfecho final. Todos os 
aqueles envolvidos com os processos de implementação de políticas públicas setoriais 
que concretizam a Política de Atendimento à criança e ao adolescente têm 
responsabilidades com a interpenetração das atuações e complementaridade das ações 
para que a proteção de integral de crianças e adolescentes possa se tornar realidade. 

A Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Toledo, por exemplo, 
volta-se ao atendimento de 22.470 crianças e 12.699 adolescentes, sendo sua população 
total estimada é 138.572 habitantes (IBGE, 2018). As ações de atendimento pautam-se 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu  

Art. 87. I - políticas sociais básicas; II - serviços, programas, projetos e benefícios 
de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de 
violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências; III - serviços especiais 
de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; IV - serviço de 
identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 
desaparecidos; V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. VI - políticas e programas destinados a prevenir ou 
abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo 
exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes; VII - 
campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-
racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de 
saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (BRASIL, ECA- 1990).  

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais (BRASIL, 1990 e atualizações). A rede de proteção 
é composta por todos os órgãos, serviços e autoridades responsáveis pelo atendimento 
da criança e do adolescente no município, que movimentam diferentes tipos de recursos e 
ações, de forma articulada e cooperada, pautados nas medidas de proteção previstas na 
legislação destinada a área da infância e juventude. Abaixo a capa da cartilha informativa 
produzida que detalha as violações e violências contra mulheres, crianças e o 
adolescentes, a rede de proteção no município de Toledo e os canais de denúncia.  
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Figura I – Cartilha Informativa NUMAPE Toledo; PAPPCA, 2020. 

Esse é o material didático que foi disponibilizado aos acadêmicos do curso de Serviço 
Social participantes da Webnário, e posteriormente divulgado e disponibilizado nas redes 
sociais. 

 
Considerações Finais 
 
O isolamento social em 2020, trouxe uma serie de desafios a extensão e ao ensino, foi 
preciso reaprender e a construir alternativas para dar continuidade às atividades 
planejadas anualmente pelo projeto. Considera-se que as atividades desenvolvidas 
atingiram seus objetivos, pois houve uma grande repercussão e também solicitação do 
material para trabalhar com a temática violência doméstica e familiar. Além disso 
despertou-nos para atentar a construção de mediações e ferramentas a fim de trabalhar 
com temáticas complexas.  

Mas, alerta-se o isolamento social não pode impedir o enfrentamento das violências e 
violações de direitos. Não se pode admitir que a omissão, falta de interesse pela 
dificuldade do outro, impeça ou barre o direito de denunciar o agressor e de solicitar 
medidas protetivas. Para ajudar na proteção da criança e do adolescente, fique atento aos 
sinais e ou manifestações de negligência e violência. 

A violência pode ser evitada e seu impacto minimizado, pois o contexto social é um 
constructo histórico capaz de ser alterado.   

A violência deve ser combatida e rompida! 

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Site www.unioeste.br/portal/pappca; fone: 3379-7050 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
PAPPCA CR nº 33658/2011 
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DE CASCAVEL- PARANÁ 

 
Veridiana Lenartovicz Boeira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Marina Silva de Carvalho2, Bruna Pappis2, Deisi Francine Graeff2  
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Infância e adolescência 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: parasitoses intestinais, crianças, escolas. 
 
Resumo 
 

O conhecimento sobre os cuidados básicos com a higiene faz com que possamos nos 
prevenir de doenças com transmissão pela água e alimentos contaminados e as 
parasitoses intestinais fazem parte dessas patologias que acometem populações com 
precárias condições sócio-econômicas, nutricional, saneamento, saúde. As crianças que 
podem acabar não seguindo corretamente as recomendações de higiene e acabam se 
contaminando. Buscou-se analisar a contaminação de crianças e adolescentes do ensino 
fundamental de escolas públicas de Cascavel-PR por parasitas intestinais e como 
atividade de extensão, auxiliar no controle dessas doenças através de tratamento e 
educação em saúde. Obteve-se 6,10% casos positivos em 82 amostras que retornaram 
das escolas. Devido a esse momento atemporal que estamos vivendo com a pandemia da 
Covid-19, houve uma redução nas ações do projeto, pois não conseguimos ter acesso as 
escolas e alunos da mesma forma, devido a suspensão de atividades presenciais. As 
atividades de educação em saúde aconteceram de forma não presencial e a adesão as 
ações foi bastante reduzida. 
 
Apresentação 
 
 As parasitoses intestinais atingem principalmente as crianças em idade escolar 
pois seus hábitos de higiene, muitas vezes, são inadequados e sua imunidade ainda está 
em desenvolvimento o que dificulta a eliminação dos parasitos, essas doenças 
parasitárias podem agravar quadros de desnutrição, diarreia, anemias, diminuição do 
desenvolvimento físico e do aproveitamento escolar das crianças1,6.  
 Estudos de índices de parasitoses muitas vezes são escassos, sendo essas 
doenças, negligenciadas pela população em geral e mesmo por equipes de saúde2,3,4.  
Isso pode estar relacionado ao fato de se tratarem de doenças relacionadas as condições 

 
1  Mestre. Docente. Curso de Farmácia. CCMF. UNIOESTE– Cascavel. E-mail: 

veridiana.boeira@unioeste.br 

 2 Acadêmica. Curso de Farmácia. UNIOESTE – Cascavel 
 
   
2 
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de higiene e alimentação e de fácil tratamento, sendo reconhecidas, inclusive pelos pais, 
como doenças comuns4,5,6. Este projeto busca analisar a contaminação de crianças e 
adolescentes do ensino fundamental de escolas públicas de Cascavel-PR por parasitas 
intestinais, procurando realizar o tratamento de possíveis infecções e minimizando os 
casos de parasitismo nessa população. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

Em duas escolas públicas da cidade de Cascavel-PR foram distribuídos 125 kits 
para coleta do material fecal, devidamente identificados, explicando como devia ter sido 
feita a coleta da amostra e armazenamento do material. Foram devolvidas um total de 82 
amostras, encaminhadas para o laboratório de Parasitologia Clínica da Unioeste. 

No segundo semestre de 2020, foi realizada a pesquisa de maneira diferente em 
uma escola, seguindo restrições de isolamento social e de acordo com as normas de 
higiene estabelecidas para prevenção de infecção por COVID-19. A direção da escola foi 
juntamente com os pais contatados por redes sociais, todas as informações repassadas 
virtualmente e as coletas agendadas para que não houvesse aglomerações. 

Foram realizados exames parasitológicos de fezes das crianças que foram 
autorizadas a participar do projeto, considerando que em 2020 essas análises também 
foram diferentes, visto as restrições.  
 Foram distribuídos para cada aluno, um kit de coleta contendo 1 frasco coletor com 
etiqueta para preencher o nome e idade da criança, uma ficha contendo as orientações 
necessárias para a realização correta da coleta e um questionário sócio higiênico. 

Foram realizados três ciclos de coletas, onde os responsáveis enviaram as 
amostras até a escola nas datas pré-estabelecidas, normalmente em dias em que 
precisavam ir para retirar algum material para os alunos. Estas amostras foram 
conservadas com Mertiolato Iodo Formol (MIF)1 e transportadas sob refrigeração para o 
Laboratório de Parasitologia Clínica no LACEPE – Laboratório de Análises clínicas, 
Ensino, Pesquisa e Extensão anexo ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná – 
HUOP, onde foram realizadas as análises. 

Para pesquisa e identificação dos parasitas foram utilizados o método direto a 
fresco e os métodos de sedimentação espontânea (Hoffmann ou Lutz), centrifugo-
flutuação (Faust)1. 

Os laudos contendo os resultados dos exames foram entregues aos responsáveis 
por intermédio da escola. Os alunos que apresentaram algum tipo de parasitose foram 
orientados através de uma correspondência impressa e virtual, juntamente aos seus pais 
e/ou responsáveis, a se encaminharem até Unidade Básica de Saúde para receberem o 
tratamento adequado. Ao final das análises e entregas dos laudos, foram realizadas as 
análises estatísticas dos dados. 

Com o intuito de reduzir e prevenir a ocorrência dessas infecções foram divulgados 
quando possível presencialmente, e em 2020 através de redes sociais, folders educativos 
paras as crianças e responsáveis para orientá-las sobre a existência dessas parasitoses e 
quais as medidas corretas a serem tomadas para evitar o seu aparecimento e 
disseminação. 
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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. 

 Independente da participação ou não no projeto, todos os pais ou responsáveis, 
bem como os professores, receberam folders explicativos sobre noções de higiene e 
cuidados com água e alimentos, que são as principais formas de conter infecções 
parasitárias intestinais. 
 
 
Resultados 
 
 Dentre os 125 kits entregues foram devolvidas 82 amostras onde 5 (6,10%) foram 
positivas para infecção por parasitas sendo que as parasitoses encontradas foram todos 
protozoários, dentre eles Giardia lamblia e Blastocystis hominis. Esses parasitas estão 
relacionados com transmissão através de água e alimentos contaminados e não 
respondem a tratamento em dose única como medida de controle. 
  
 
 
Tabela 1 – Frequência absoluta e frequência relativa (%) entre número de amostras recebidas de amostras 
fecais de estudantes de escolas públicas. Cascavel – PR 2021. 
 

 Frequência absoluta Frequência relativa 

Número de Kits entregues 125 100,00% 

 Amostras fecais  82 65,60% 

Amostras positivas 5 6,10% 

 
Figura 2 – Parasitas identificados nas amostras fecais dos alunos das escolas que participaram da 
pesquisa.  Cascavel – PR 2021. 
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Não foi possível obter os resultados após a realização das medidas de educação 

em saúde em virtude da pandemia, que resultou em uma redução na adesão de pais e 
responsáveis, sendo recebidas negativas quanto a realização de novas coletas. 
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Considerações Finais 
 

As atividades do projeto foram alteradas e adaptadas devido as restrições impostas 
pela pandemia da COVID-19, para garantir a segurança e saúde da população em geral. 
Como este trabalho é de comunicação direta com a comunidade escolar, que até o 
momento não tem atividades presenciais, foi difícil estabelecer uma logística igual ao que 
era realizado anteriormente. 
 Mesmo vivendo esse momento de pandemia e isolamento, obtivemos um resultado 
positivo de uma escola que autorizou o desenvolvimento de atividades de pesquisas e 
posteriormente de educação em saúde, sendo então desenvolvidos materiais educativos 
sobre a prevenção dessas doenças, que podem parecer “inofensivas”, mas apresenta 
seus riscos. 
 A adesão não foi a esperada e entende-se que o deslocamento até a escola e o 
contato com a equipe do projeto não foram possíveis, mas mesmo assim foram 
encontradas alternativas nesse momento especial. Com isso, houve uma restrição em 
relação aos reais números que poderiam ser apresentados por essas populações. 

A importância desse projeto é oferecer mais cuidados com a sociedade por meio 
das crianças e adolescentes, procurando realizar o tratamento de possíveis infecções e 
minimizando os casos de parasitismo nessa população, beneficiando assim o seu 
crescimento e desenvolvimento. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
veridiana.boeira@unioeste.br 
(45) 999826064 
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Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Odontologia; Saúde bucal; Epidemiologia da cárie; Restauração. 

 
Resumo 
 
Em 2016 os acadêmicos do segundo ano do curso de odontologia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Cascavel, realizaram um 
levantamento epidemiológico sobre as condições de saúde bucal em crianças da Escola 
Municipal Irene Rickli, o mesmo demonstrou situação de grande carência no quesito 
saúde bucal, além de uma área vulnerável socialmente. Constatado tais fatos, surgiu o 
projeto denominado “Tratamento restaurador atraumático no controle da cárie em 
escolares do Cascavel Velho – PR”. Este trabalho objetivou relatar a experiência de uma 
ação coletiva realizada por estudantes de Odontologia da UNIOESTE. O projeto 
composto por quatro fases incluiu: escovação supervisionada, manutenção da saúde 
bucal, fluorterapia e tratamento restaurador atraumático (ART). Os critérios para o 
procedimento ART foram: dentes com cárie cavitada em fase intermediária, dentes que 
apresentaram acesso por oclusal ou proximal ao tecido cariado, cavidades que 
possibilitaram a inserção do instrumento manual, dentes sem indicação de extração, 
ausência de exposição pulpar/fístula/abcesso e ausência de sintomatologia dolorosa que 
possa caracterizar pulpite irreversível. Desde o início do projeto em 2017 até o ano de 
2020, 256 crianças foram contempladas com atividades de orientação em saúde bucal, 
higienização bucal supervisionada, evidenciação da placa bacteriana, distribuição de kits 
de higiene bucal e aplicação tópica de flúor. No que se refere ao procedimento ART o 
mesmo já foi realizado em 52 crianças e tende a beneficiar muitas outras ainda. O 
desenvolvimento de projetos de extensão em áreas mais carentes, são de extrema 
importância. Pois, além de motivar as crianças em fase escolar para mudanças de 
hábitos, estimulando as mesmas para o cuidado com sua saúde bucal, pode-se aumentar 
a cobertura de serviços restauradores, promovendo restaurações atraumáticas, auxiliando 
no controle e prevenção da doença cárie reestabelecendo a saúde bucal desta parcela da 
população. 

                                            
1 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: marina_berti2004@yahoo.com  
2 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: isabelmilenalocatellitheobald@gmail.com  
3 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: andreterreri@hotmail.com  
4 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: dani.pl@hotmail.com  
⁵ Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: mmmwgb@uol.com.br 
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Apresentação  
 
No ano de 2016 os alunos matriculados no segundo ano do curso de odontologia da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Cascavel, dentro da 
disciplina de Saúde Coletiva II foram à Escola Municipal Irene Rickli para realizaram um 
levantamento epidemiológico sobre as condições de saúde bucal em crianças. A escola 
está localizada no bairro Cascavel Velho que fica localizado na parte Sul do Município de 
Cascavel-PR e pertence a uma região de alta vulnerabilidade social do município. O 
levantamento epidemiológico realizado pelos acadêmicos revelou situação preocupante 
de grande carência no quesito saúde bucal. E foi a partir dessas informações e sabendo 
das limitações de acesso dessa população a Unidades Básica de Saúde (UBS) que se 
optou por desenvolver um projeto de extensão que melhor assistisse a essa população 
escolar, visando o aumento da atenção à saúde bucal nesta região de alta vulnerabilidade 
social. 
O projeto intitulado como: “Tratamento Restaurador Atraumático no Controle da Cárie em 
Escolares do Cascavel Velho –PR” (cadastro institucional 50243/2017), tem como intuito o 
desenvolvimento na criança da capacidade de se tornar um agente multiplicador de 
conhecimento, contribuindo para a promoção da saúde bucal e mudanças de 
comportamentos no ambiente familiar, escolar e social. Forma-se e desenvolve-se 
crianças no âmbito do cuidado com a saúde, despertando-as para a importância da 
atenção às condições bucais e desmistificando o medo do cirurgião- dentista (PFEFFER, 
H. et al., 2020). Sabe-se que o atendimento clínico de um cirurgião-dentista envolve 
muitos equipamentos, materiais e protocolos. Com base nisso, para o melhor andamento 
do projeto, decidiu-se por uma ação que utilizasse uma técnica que não necessitasse do 
ambiente clínico (cadeira odontológica e equipo) convencional, com uma alta cobertura e 
que pudesse ser realizada em outros cenários de prática: 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 cirurgiões-dentistas, o que favorece o crescimento de adultos sem medo de 
enfrentar um atendimento odontológico. 
 

‘’A filosofia do ART preconiza o tratamento das lesões cariosas utilizando apenas 
instrumentos manuais na remoção parcial da dentina atingida pela cárie, seguida 
do selamento da cavidade com cimento de ionômero de vidro. A parte da dentina 
irreversivelmente afetada e altamente contaminada por microorganismos 
cariogênicos, responsáveis pela progressão da lesão, pode ser removida apenas 
com uso de curetas e sem anestesia, por ser necrosada e insensível, enquanto se 
preserva a parte mais profunda e passível de remineralização. Trata-se de uma 
terapia pouco invasiva, centrada na redução do número de bactérias e do aporte 
de nutrientes. Dispensando o uso de equipamentos odontológicos tradicionais e 
de eletricidade, a técnica conta com a facilidade de acondicionar e transportar os 
instrumentos, aumentando as chances de intervenção precoce e de preservação 
das unidades dentárias afetadas. Independente das condições sócio-econômicas, 
o ART é indicado para adultos e crianças, em dentes decíduos e permanentes.’’ 
(FIGUEIREDO, C. H. et al., 2004) 
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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. Segundo Massoni et al., 2006 ‘’ 
No Manual da Organização Mundial de Saúde de 1994, recomendou-se utilizar a técnica 
do ART em associação com atividades preventivas nos programas de promoção de 
saúde, e alguns estudos comprovaram os bons resultados dessa prática’’. Como 
abordagem coletiva o TRA pode ser empregado para diminuir a complexidade dos 
tratamentos e perdas dentárias em populações com alta prevalência de cárie, até que 
esses indivíduos possam ser agendados para o atendimento programado na unidade de 
saúde.  
Esse projeto tem como objetivo o aumento da cobertura de serviços restauradores, no 
que se refere ao controle e prevenção da doença cárie. Foram feitas higienização bucal 
supervisionada e Aplicação Tópica de Flúor (ATF), exame clínico com dinâmicas e 
oficinas. Assim, o projeto composto por quatro fases: escovação supervisionada, 
manutenção da saúde bucal, fluorterapia e tratamento restaurador atraumático (ART).  
Os critérios para o procedimento ART foram: dentes com cárie cavitada em fase 
intermediária, dentes que apresentaram acesso por oclusal ou proximal, cavidades que 
possibilitaram a inserção do instrumento manual, dentes sem indicação de extração, 
ausência de exposição pulpar/fístula/abcesso e ausência de sintomatologia dolorosa que 
possa caracterizar pulpite irreversível. 
 
Procedimentos Adotados 
 
As crianças participantes do projeto de extensão Tratamento Restaurador Atráumatico no 
Controle da Cárie em escolares do Cascavel Velho – PR tem de 4 a 12 anos de idade e 
estão matriculadas no período vespertino da Escola Municipal Irene Rickli, pertencente ao 
Bairro Cascavel Velho do município de Cascavel-PR (PFEFFER, H. et al., 2020). 
O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná -UNIOESTE (CAAE: 78320117.0.0000.0107). 
 
Quadro 1. Caracterização do projeto de extensão Tratamento Restaurador 
Atráumatico no Controle da Cárie em escolares do Cascavel Velho – PR. 
 
Fase Descrição da atividade 

1 Distribuição de kits de saúde bucal, escovação supervisionada, aplicação tópica de 
flúor e entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

2 Levantamento epidemiológico utilizando o Índice de Condição Dental e Necessidade 
de Tratamento (ICDNT) e seleção para o TRA. 

3 TRA. 

4 Encerramento das atividades na escola, dinâmicas e oficinas. 

 
O projeto de extensão Tratamento Restaurador Atráumatico no Controle da Cárie em 
escolares do Cascavel Velho – PR iniciou suas atividades em Abril de 2017 e foi dividido 
em 4 fases.  
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Na primeira fase do projeto as crianças de cada sala foram chamadas, onde cada uma 
recebeu um kit de saúde bucal contendo uma porta escova individual e uma escova 
dentária (PFEFFER, H. et al., 2020).  
Em seguida, esses grupos receberam orientações sobre técnicas de escovação e 
realizaram a escovação bucal supervisionada, juntamente com a aplicação tópica de 
fluoreto de sódio 0,2% (em conformidade com o risco de cárie). Esses kits foram 
posteriormente armazenados na escola para que a escovação supervisionada pudesse 
ser realizada semanalmente (PFEFFER, H. et al., 2020). 
Neste momento encaminhou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
para que os pais e/ou responsáveis autorizassem, ou não, a participação da criança no 
projeto de extensão. Esses termos foram entregues aos cuidados da direção da escola, 
para que os repassasse aos pais de cada aluno (PFEFFER, H. et al., 2020).  
Na segunda fase foi realizado um levantamento epidemiológico, nas crianças que 
trouxeram o TCLE devidamente assinado, utilizando o Índice de Condição Dental e 
Necessidade de Tratamento (ICDNT), a partir do qual foi possível extrair o Índice de 
dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D e ceo-d) segundo os critérios da 
Organização Mundial de Saúde7. A partir do CPO-D, foi realizado o Índice de Significância 
de Cárie no grupo de polarização, o SiC Index (PFEFFER, H. et al., 2020).  
O exame foi realizado com espátula de madeira e lanterna, e quando necessário auxílio 
de sonda e espelho, ficando o examinador sentado e a criança em pé (PFEFFER, H. et 
al., 2020). 
Nesta fase também foi realizada a triagem para TRA seguindo os critérios de seleção 
segundo Frencken et al., (1996) que incluíram: dentes com cárie cavitada em fase 
intermediária com acesso por oclusal ou proximal, cavidade que possibilite 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 (PFEFFER, H. et al., 2020).  
No caso dos escolares em que a técnica não pode atender toda a necessidade de 
tratamento (extrações, endodontias e restaurações extensas) estes foram encaminhados 
para a clínica odontológica da disciplina de Odontopediatria da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE), de forma a continuar o tratamento das necessidades de 
maior complexidade (PFEFFER, H. et al., 2020). 
Todos os alunos tiveram seus dados e informações anotados em fichas clínicas, 
preparadas especialmente para esse projeto (PFEFFER, H. et al., 2020). 
Na terceira fase foi realizado o Tratamento Restaurador Atraumático nas crianças triadas 
que estavam na escola, com o TCL devidamente assinado e concordaram receber o 
procedimento. O atendimento aconteceu em local bem iluminado nas dependências da 
escola, utilizando carteiras, bancos, mesas, colchonetes, luminárias e o que mais se fez 
necessário, e possível, para a melhor acomodação dos envolvidos. Essa fase foi a mais 
longa, devido ao número de crianças atendidas, sendo que em alguns casos o paciente 
foi atendido em mais de uma sessão (PFEFFER, H. et al., 2020). 
Quanto à execução da técnica do TRA procedeu-se com a remoção do tecido cariado 
utilizando uma colher de dentina, até o momento em que toda a dentina amolecida, 
infectada, foi retirada, permanecendo apenas a dentina afetada, que é passível de 
remineralização. Depois disso, a cavidade foi condicionada com ácido poliacrílico 11,5% 
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por 15 segundos, melhorando as propriedades de retenção do Cimento de Ionômero de 
Vidro (CIV), e o excesso de ácido foi removido com bolinha de algodão e depois lavado 
com água usando uma seringa. Em seguida, a cavidade foi seca com o auxilio de uma 
bolinha de algodão, então o CIV, devidamente manipulado, foi introduzido na cavidade 
com auxílio de sonda exploradora, exercendo-se pressão digital com dedo vaselinado, 
com o objetivo de evitar sinérese e embebição. O cimento ionomérico de escolha foi o 
Maxion R® por ser o disponível para uso na clínica odontológica da UNIOESTE 
(PFEFFER, H. et al., 2020).  
Quando todas as crianças selecionadas receberam o TRA, iniciou-se a quarta fase do 
projeto, que teve como objetivo encerrar as atividades na escola, onde foram realizadas 
dinâmicas e oficinas, a fim de reafirmar a importância da saúde bucal e higienização oral 
(PFEFFER, H. et al., 2020). 
 
Resultados 
 
Desde o início do projeto em 2017, 256 crianças foram contempladas com atividades de 
orientação em saúde bucal, higienização bucal supervisionada, evidenciação da placa 
bacteriana, distribuição de kits de higiene bucal e aplicação tópica de flúor. No que se 
refere ao procedimento ART o mesmo já foi realizado em 52 crianças até junho de 2020.  
O trabalho continuará a ser realizado com todas as dinâmicas descritas (distribuição de 
kits de saúde bucal, levantamento epidemiológico, TRA e encerramento das atividades na 
escola, dinâmicas e oficinas. 
 
Considerações Finais 

 
O desenvolvimento desse tipo de pesquisa é de extrema importância, principalmente em 
áreas de alta vulnerabilidade social, esse tipo de projeto motiva as crianças em fase 
escolar para mudanças de hábitos e promove o autocuidado. Estimula as crianças a 
adquirirem hábitos saudáveis de higiene bucal e por meio disso, capacita as mesmas para 
introduzir e multiplicar esse conhecimento no seu ambiente familiar (PFEFFER, H. et al., 
2020). 
 O TRA realizado em ambiente escolar aumenta a cobertura de serviços restauradores, 
promovendo restaurações atraumáticas, auxiliando no controle e prevenção da doença 
cárie (PFEFFER, H. et al., 2020).  
O projeto aproxima as crianças da figura do cirurgião dentista, fazendo surgir, nas 
atividades de escovação supervisionada e distribuição de kits de saúde bucal, o hábito de 
escovar os dentes e a visita do dentista. Ao mesmo tempo devolvemos qualidade de vida 
a essas crianças, visto que muitas sentem dor e conseguimos retirar o agente causal 
desse desconforto. A restauração desses dentes, de forma atraumática, diminuí a 
possibilidade de uma futura extração dental e aproxima as crianças dos profissionais. 
Nesse passo, os alunos os alunos também são extremamente beneficiados visto que eles  
tem a oportunidade de se aproximarem de uma população carente, realizando 
procedimentos que não são realizados com frequência dentro da universidade, o que 
proporciona uma experiência única quando participam do projeto.  
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenadora do projeto (Prof. Dra. Marina Berti): marina_berti2004@yahoo.com  
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RESULTADOS DO PROJETO DE EXTENSÃO INDUSTRAL EXPORTADORA – 

CONVÊNIO UNIOESTE E APEX/BRASIL - AGÊNCIA PROMOTORA DE 
EXPORTAÇÕES - ANO 2019 

 
Douglas André Roesler1 Coordenador da Ação de Extensão 

Participantes: Lizete Cecilia Deimling2 
 

Área Temática: 7. Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: 28. Inovação Tecnológica 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: desenvolvimento; competitividade; exportação. 

 
Resumo 
 
O Projeto de Extensão Industrial Exportadora é resultado do convênio firmado entre a 
Unioeste e a APEX/BRASIL. O objetivo é incrementar a competitividade das empresas na 
região oeste do Paraná capacitando-as e incentivando-as a realizar exportações. No ano 
de 2019 foi implantado o Núcleo Operacional de Cascavel, com 31 eventos entre 
reuniões, seminários, visitas técnicas, capacitações e encontros. Foram qualificadas 18 
empresas, das quais 3 (16,66%) conseguiram realizar sua primeira exportação decorrente 
da participação no projeto de extensão.  
 
Apresentação 
 
O Projeto de Extensão Industrial Exportadora é resultado do Convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira nº 51-19/2018, em 21/12/2018, firmado entre a Unioeste – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a APEX/BRASIL – Agência Promotora de 
Exportações do Brasil. O objetivo é incrementar a competitividade das empresas 
brasileiras capacitando-as e incentivando-as a realizar exportações.  
A Unioeste tem por objetivo apoiar e estimular a formação, a criação e o desenvolvimento 
de novos empreendimentos baseados em processos, tecnologias ou serviços resultantes 
da atividade intelectual.  
Com a parceira estabelecida com a APEX a Unioeste pretende intensificar o incentivo a 
formação de novos empreendedores, disseminar a cultura exportadora dentro da 
universidade e fora dela; viabilizar parcerias com municípios e organizações que 
apresentem potencial para desenvolver atividades voltadas a exportação, e, estimular a 
incubação de empresas e prepará-las para o mercado externo. Ao executar o Programa 
PEIEX conforme programação e plano de trabalho estabelecido com a Unioeste, 
pretende-se apoiar empresas a efetuar sua primeira exportação e/ou aumentar a 
participação no mercado externo.  

 
1 Doutor, Curso de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Marechal Cândido 
Rondon. E-mail: douglas.roesler@unioeste.br  
2 Doutora, Reitoria da Unioeste. E-mail: lizete.deimling@unioeste.br 
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Além disso, a Unioeste pode estimular por meio deste programa e outros projetos 
institucionais via docentes, agentes universitários, acadêmicos e egressos da 
universidade para as ações que estão direcionadas a empreendedores, a empresários 
que buscam a estruturação da empresa, empreendimentos que buscam meios para 
inserção de ideias inovadoras ou produtos novos.   
Portanto o interesse da Unioeste, assim como da APEX, é estimular a competitividade e 
promover a cultura exportadora nas empresas, qualificando e ampliando os mercados 
para as indústrias iniciantes em comércio exterior em específico na região Oeste e 
Sudoeste do Paraná.  
Os objetivos são em comum quando pretende-se, por meio de ações de extensão, 
proporcionar o engajamento das empresas no esforço de construção de uma estratégia 
de desenvolvimento compartilhada entre as empresas e as instituições de apoio, com o 
objetivo de elevar o padrão de competitividade destas empresas.  
As atividades das empresas podem ser na área de alimentos e bebidas, moda e 
vestuário, máquinas e equipamentos, móveis, eletroeletrônico, calçados, PET, indústria 
gráfica, tecnologia da informação, setor de plástico, metalomecânico e agronegócio. 
Os municípios cadastrados no projeto são: Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, 
Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Céu Azul, Corbélia, Entre Rios do Oeste, Formosa 
do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Marechal Candido Rondon, 
Matelândia, Medianeira, Maripá, Marmeleiro, Missal, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, 
Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Salto do Lontra, Santa Lucia, Santa Tereza do 
Oeste, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi, Vera Cruz do oeste, São Miguel do Iguaçu, Santa 
Terezinha de Itaipu e Santa Helena. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para serem inseridas no projeto de qualificação para exportações, as empresas 
necessitam ter o seguinte perfil: ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ativo; ter 
produto exportável; desejar se qualificar para exportação; ter condições de aumentar sua 
produção ou dedicar parte dela para atender clientes internacionais; ter possibilidade de 
adaptar seus produtos, caso os clientes internacionais solicitem;  ter disposição para 
implementar melhorias em sua gestão, caso isso seja uma condição para exportar; ter 
recursos financeiros para investir na exportação (ou concordem em exportar de forma 
indireta);  ter possibilidade/perspectiva de iniciar suas exportações em até 2 (dois) anos 
(APEX/BRASIL, 2018). 
Depois de recrutados, selecionados e capacitados os componentes da equipe do Núcleo 
Operacional de Cascavel, iniciam-se os procedimentos metodológicos para a ação 
extensionista nas empresas.   
a) Fase inicial: trata-se da apresentação do projeto e metodologia de trabalho. Diante da 
manifestação de interesse do empresário, realiza-se a inscrição da empresa. Destaca-se 
a necessidade de envolvimento do empresário e da sua equipe, com disponibilização dos 
dados e das informações. Ainda nesta fase são definidos o cronograma e o planejamento 
do trabalho.  
b) Fase de levantamento das informações da empresa: o Técnico Extensionista irá 
disponibilizar a ficha de informações para subsidiar o diagnóstico empresarial. Nesta fase 
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é formalizado o compromisso do empresário em relação à disponibilização das 
informações da empresa. Depois disso, o empresário assinará o termo de cessão dos 
dados. De posse destas informações é realizado um diagnóstico das áreas funcionais da 
empresa: estratégia empresarial, capital humano, finanças e custos, vendas e marketing, 
comércio exterior e produto e manufatura.  
c) Fase de implementação de melhorias: são apresentados os resultados do diagnóstico e 
são priorizadas as melhorias a serem desenvolvidas no processo de implementação. Os 
pontos de melhoria devem ser possíveis de ser implementados na empresa, tendo como 
perspectiva o cronograma. Os técnicos extensionistas poderão indicar parcerias do banco 
de oferta de projetos para que o empresário possa negociar com a melhor proposta. Após 
identificadas as demandas, necessidades ou pontos de melhoria, os técnicos definirão o 
planejamento, o plano de ação e o cronograma de atividades. Observa-se que muitas 
atividades passam pela adequação da empresa para os requisitos de exportação e 
qualificação das pessoas para desenvolverem atividades para exportação.  
Fase de avaliação: o empresário ou responsável avalia o projeto a partir das ações 
realizadas com intuito de subsidiar e desencadear o processo de melhoria da empresa. 
Durante o período de vigência do convênio de dois anos, pretende-se qualificar 200 
(duzentas) empresas.  
 
Resultados 
 
São apresentadas as ações realizadas pelo Núcleo Operacional da Unioeste – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná acerca da execução do PEIEX no Núcleo 
Operacional de Cascavel ano de 2019. Após a renovação do convênio em 21 de 
dezembro de 2018, para um período de 2 anos, iniciaram-se as atividades.  
Os meses de janeiro a maio de 2019 se configuram como a estruturação do Núcleo 
Operacional de Cascavel, o recrutamento, seleção e qualificação da equipe. Também 
foram realizadas atividades de divulgação dos objetivos do projeto. A equipe do PEIEX - 
Núcleo de Cascavel é composta por 1 Coordenador – contrapartida da Unioeste; 1 
Monitor; 8 Técnicos; 2 Apoios Técnicos - remunerados pela Apex-Brasil. 
No dia 14 de fevereiro de 2019 foi lançado o Edital 01/2019 do Processo Seletivo de 
Extensão Técnico-Científica, com o objetivo de selecionar pessoal qualificado para a 
concessão de bolsas de Extensão Técnico-Científica, assim como, formação de cadastro 
reserva para suprir eventuais vagas de bolsistas que atuaram no PEIEX.   
No dia 15 de março de 2019, devido o comunicado da APEX-BRASIL a Coordenação do 
PEIEX - Núcleo Operacional de Cascavel suspendeu o processo seletivo de extensão 
técnico-científica por 30 dias.  
Retomadas as atividades, no dia 03 de maio de 2019, a Coordenação do PEIEX publicou 
o resultado do processo seletivo de extensão técnico-científica para as 08 (oito) vagas de 
técnico extensionista e 01(uma) vaga para monitor extensionista e cadastro reserva. Nos 
dias 20 a 23 de maio de 2019 foi realizado o treinamento na metodologia do PEIEX.  
A partir do mês de junho até o final de dezembro de 2019 foram realizadas 31 atividades, 
entre as quais: 2 reuniões virtuais; 15 reuniões presenciais; 1 lançamento do programa; 2 
seminários; 2 visitas técnicas, 7 capacitações e 2 encontros com técnicos e empresários.   
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No ano de 2019, foram atendidas 18 empresas com os procedimentos metodológicos do 
programa, que são: definição das metas de aprovação da empresa para receber 
atendimento do PEIEX, assinatura do termo de adesão, de implementação do plano de 
trabalho e elaboração do plano de exportação.   
 
Tabela 01 – Relação de Empresas Atendidas pelo PEIEX (Núcleo Cascavel) Ano 2009 

 Nome Fantasia Razão Social 

01 Esplendor Indústria de 
Cosméticos 

Terceiriza Cosméticos 

02 Implevel Implevel Indústria e Comércio de Carretas 

03 GACM G A C M do Brasil Industria e Comercio de 
Detergentes LTDA 

04 Klauk DOT Indústria e Comércio de Confeccções 
LTDA 

05 Erimax Produtos para Saúde Erimar Indústria e Comércio de Produtos para 
Saúde 

06 Ventura Móveis Rústicos Leite & Ventura LTDA 

07 Temperbom Alhos e Temperos Nava Distribuidora de Alimentos 

08 ArtG Móveis Costa e Iagher LTDA 

09 PF Inox Tomazoli Ferreira & Cia LTDA 

10 Angellus Rodrigo João Artuzi 

11 Brazil Boots Brazil Boots Indústria e Comércio de Calçados 
LTDA 

12 Art Company A S dos Santos - Artesanato 

13 Imbrapel Inbrapel Embalagens Eireli 

14 Mithra Cervejaria M F N Cervejaria LTDA 

15 Dampack Danpack Embalagens Eireli 

16 Dimensão Etiquetas Dimensão Comércio de Etiquetas Eireli 

17 Calderari Artes Andreia Calderari 

18 Miss Laura Bondan Fabricação de Alimentos sem Glúten 

Fonte: Relatório do Núcleo Operacional de Cascavel, 2019.  

 
Das 18 empresas que foram plenamente atendidas pelo Projeto, 3 empresas 

conseguiram se inserir em mercados internacionais. A empresa Comércio e 
Distribuição SS Matsumoto (Tocari Nuts) participou da rodada internacional de 
negócios do setor de Castanhas, Nozes e Amendoim 2019 em São Paulo-SP, 
com a participação de 15 compradores internacionais de 9 países. A empresa Amanda 
Machado, lançou seu site nos EUA no mês de novembro, cuja distribuição das peças 
(bijuterias) está localizada em Miami e de lá serão enviadas para qualquer cidade dos 
EUA ou Canadá. A empresa Dampack exportou embalagens para o Paraguai para uma 
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empresa que produz óleo de chia. A exportação ocorreu de forma indireta por meio de 
uma comercial exportadora. Outras empresas gradativamente serão inseridas no mercado 
internacional.  
 
Considerações Finais 
 
A execução do Projeto de Extensão Industrial Exportadora, resultado do convênio firmado 
entre a Unioeste e a APEX/BRASIL, possibilitou aos docentes e técnicos da Unioeste se 
qualificar e se inserir no mundo empresarial e do empreendedorismo em uma perspectiva 
internacional. Isto reflete em uma aproximação entre a universidade e a sociedade e o 
mercado, oportunizando trocas e aprendizados entre estes segmentos, que, por parte dos 
profissionais que atuam na Unioeste, reflete em conhecimento na qualificação profissional 
e percepção de novas demandas para projetos de pesquisa e extensão. Em síntese, no 
ano de 2019 foi implantado o Núcleo Operacional de Cascavel, com 31 eventos entre 
reuniões, seminários, visitas técnicas, capacitações e encontros. Foram qualificadas 18 
empresas, das quais 3 (16,66%) conseguiram realizar sua primeira exportação.  
 
Forma de contato com a ação 
 
PEIEX - Núcleo Operacional de Cascavel. Endereço: Rua Universitária, 1619 – Bairro 
Universitário – Cascavel – Paraná – Brasil (www.unioeste.br/proext/peiex) 
 
Referências 
 
APEX/BRASIL. Agência Promotora das Exportações. Manual de Procedimento de 
Convênios. Versão 2.0. Brasília. DF, 2018.  
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FORMAÇÃO DIGITAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS: AÇÕES  
DESENVOLVIDAS PESE A PANDEMIA COVID-19 

 
Carlos José Maria Olguín1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Adair Santa Catarina2, Ivonei Freitas da Silva2, André Luiz Brun2, 
Edmar André Bellorini2, Marcos A. Campagnaro Mucelini3, Bianca Carvalho de 
Oliveira3, Gabriela Marim de Souza3, Gilberto A. Monteiro Junior3, Gabriel Zorzi3, 

Augusto Soares Carniel3, Guilherme Steinbach Gonçalves3, Igor André Engler3, 
Pablo A. Santos Hugen3, Yuri Steffan Borges Golfetto4, Mayara Fernanda Grando5 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Jovens e adultos 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: inclusão digital; comunidade; software livre. 
 
Resumo 
 
Considerando a situação de isolamento social provocada pela pandemia de Covid-19 a 
partir de março de 2020, neste trabalho apresentamos a metodologia normalmente 
utilizada nos treinamentos ofertados e comentamos as ações específicas que puderam 
ser executadas no ano de 2020 e início de 2021, 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”. 
Coordenado pelo Prof. Carlos José Maria Olguin, o principal objetivo deste programa é 
atender adolescentes, porém, ao longo da execução dele, outras atividades foram 
incorporadas para atender adultos e idosos. O programa atualmente congrega três 
projetos de extensão, a saber: i) Noções Básicas de Informática, ii) Noções básicas de 
informática utilizando software livre 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, 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 

 
1 Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus Cascavel – Doutor em 
Engenharia Agrícola pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PGEAGRI) da 
UNIOESTE/Cascavel, PR – e-mail: carlos.olguin@unioeste.br – fone: (45) 3220-3135. 
2 Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus Cascavel. 
3 Aluno do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus Cascavel. 
4 Aluno do Colegiado de Ciências Contábeis da UNIOESTE/Campus Cascavel. 
5 Aluno do Colegiado de Engenharia Agrícola da UNIOESTE/Campus Cascavel. 
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atualmente pelo Prof. André Luiz Brun este projeto teve início em 2002. Através de esta 
atividade a 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. Adair Santa Catarina, surgiu para atender prioritariamente 
familiares dos adolescentes da Guarda Mirim. Em 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. Este projeto está 
sendo coordenado atualmente pelo Prof. Ivonei Freitas da Silva. 
 
O programa conta atualmente com um grupo formado por 8 bolsistas e 5 professores, e 
costuma atender todo ano 120 adolescentes no treinamento de informática básica. Todo 
semestre as turmas de informática básica são renovadas, atendendo 60 adolescentes. 
Desde o início das atividades dos projetos foram atendidas aproximadamente 2.000 
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 1.900 adolescentes conseguiram se colocar no mercado de trabalho graças às ações 
desenvolvidas.  
 
Considerando a situação de isolamento social provocada pela pandemia de Covid-19 a 
partir de março de 2020, as ações previstas para execução não puderam ser 
desenvolvidas. Assim, neste trabalho apresentamos a metodologia normalmente utilizada 
nos treinamentos e comentamos ações específicas que puderam ser executadas. 
 
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 a formação tecnológica dos participantes. Para atingir 
este objetivo é ofertado treinamento básico em informática usando software livre. 
 
O treinamento é divido em 5 módulos:  
 

• Módulo 1 - Introdução à computação – 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 
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integrantes do programa, tomando como base as seguintes referências: Brookshear 
(2000), Campos (2003), Furusho (2006), Furusho (2007), Ikuno (2006), Oliveira (2005), 
Oliveira (2005a) e Schechter (2006). Durante o ano de 2020, considerando que os 
encontros presenciais não puderam acontecer, aproveitamos para reescrever as apostilas 
usadas nos treinamentos, atualizando-as, e disponibilizando-as na plataforma Moodle da 
universidade. Esta plataforma foi adotada na Unioeste como padrão da universidade para 
poder gerenciar atividades de ensino oferecidas de forma remota. Assim, foram criadas 
entradas para cada um dos módulos acima relacionados. As figuras 1 e 2 apresentam as 
entradas dos módulos ofertados e uma vista parcial do módulo Introdução a computação, 
respectivamente. 
 

 

 
Figura 1. Ambiente Moodle preparado para atender o público alvo dos projetos. 

 
Em tempos normais 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 
membros da Comunidade da Paróquia Rainha dos Apóstolos – Jardim União – Cascavel, 
PR, se desenvolvem atividades de treinamento em software livre e inclusão digital. 
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Estas atividades acontecem usualmente nas dependências do Colegiado de Ciência da 
Computação da UNIOESTE 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 2. Vista parcial do módulo Introdução a computação no Moodle. 

 
Resultados 
 
Os resultados que pretendemos obter com este trabalho se referem à formação 
tecnológica dos seus participantes. Assim, estes conhecem e utilizam recursos de 
informática, aprendendo a criar textos e apresentações próprios a partir dos 
conhecimentos adquiridos nos cursos. Todos os participantes que têm aproveitamento 
recebem certificação. Este certificado informa, para cada módulo, a carga horária 
completada e a nota obtida na respectiva avaliação. 
 
Com isso, os participantes desenvolvem habilidades que, esperasse, permitam sua 
inserção/inclusão no mundo digital e, consequentemente, no mercado laboral. 
 
Neste ano de trabalho, considerando as limitações impostas pela pandemia, os resultados 
alcançados pelo programa foram: 

• Atualização/revisão de apostilas para apoio às aulas; 

• Disponibilização deste material na plataforma Moodle da Unioeste; 

• Divulgação na mídia das atividades desenvolvidas; 

• Oferta de cursos online sobre aspectos avançados de diversos aplicativos, a saber, 
“Introdução ao Excel 365 Avançado”, “Introdução a Edição de Imagens usando GIMP”, 
e “Introdução ao Wordpress”; 
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• Apresentação de trabalhos (artigos completos e oficinas) no XIX SEU – Seminário de 
Extensão Universitária da Unioeste. 
 

Considerações Finais 
 
Neste trabalho apresentamos a metodologia que normalmente utilizamos na execução 
das atividades desenvolvidas e, sucintamente, as ações que puderam ser executadas no 
ano de 2020/1, considerando a situação imposta pela pandemia de Covid-19, 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”. Finalmente, gostaríamos de comentar que, embora o principal 
objetivo do programa seja o de atender adolescentes, ao longo da execução do mesmo, 
outras atividades foram incorporadas para atender adultos e idosos. Assim, 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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A PRÁTICA DA CONVERSAÇÃO POR MEIO DO PROJETO CHARLAS EN ESPAÑOL 

 
Juliana de Sá França1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Marla Klitzke Kreibich2, Thaynara Feiber3 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Línguas estrangeiras 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: língua espanhola; conversação; oralidade. 

 
Resumo 
 
Pretende-se, neste trabalho, relatar as atividades desenvolvidas no interior do projeto 
“Charlas en español”, realizado no ano de 2019, no campus de Marechal C. Rondon. A 
atividade possuiu como objetivo principal a promoção de um espaço para a prática da 
expressão oral em língua espanhola por meio da conversação. 
 
Apresentação 
 
Em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, parece ser imperativo que os 
sujeitos desenvolvam habilidades em outras línguas que não a sua materna. Ao se 
considerar o contexto geográfico em que se insere o Brasil, rodeado por países que se 
assemelham em sua constituição histórica, vê-se que o Espanhol possui relevo frente a 
outros idiomas, uma vez que a maioria territórios vizinhos ao espaço brasileiro é hispano-
falante. Na mesma esteira, voltando o olhar para a localização do campus de Marechal C. 
Rondon - e os municípios de seu entorno -, a importância do espanhol ratifica-se devido à 
proximidade com as regiões de fronteira.  
Some-se a isso que conhecer outra língua – neste caso, em específico, o espanhol – 
instiga a reflexão sobre sociedade(s), cultura(s) e identidade(s). Desta forma, compartilha-
se do entendimento de que a língua incide de modo central nos planos discursivos, “uma 
vez que a história, o político e os processos de constituição da subjetividade se enlaçam 
inevitavelmente” (PAYER; CELADA, 2016, p. 7). Ou seja, conforme as autoras, ao lidar 
com outro idioma, o sujeito revisita o seu próprio e transita entre eles.  
De acordo com Rajagopalan (2003), ensinar/aprender línguas significa compreendê-las 
para além do aspecto estrutural, pois se trata de um processo intimamente relacionado à 
construção de identidades. Assim, partilhando da perspectiva de que a língua não pode 
ser dissociada dos componentes históricos, sociais e ideológicos, o projeto Charlas en 
Español possuiu como objetivo principal o desenvolvimento da habilidade oral em língua 
espanhola a partir da promoção de práticas de conversação.  
 
 

 
1 Doutora, Letras, CCHEL, campus MCR. E-mail: juliana.franca@unioeste.br  
2 Graduada, Letras, CCHEL, campus MCR. E-mail: marlinha_k@hotmail.com 
3 Graduanda, Letras, CCHEL, campus MCR. E-mail: thayfeiber@gmail.com 
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Procedimentos Adotados 
 
O projeto ocorreu por meio de reuniões quinzenais, às sextas-feiras, com temáticas 
centrais pré-definidas. Em uma tentativa de aumentar o alcance da atividade, a 
participação nos encontros prescindia de inscrição prévia, estando aberta a qualquer 
pessoa interessada. A divulgação foi realizada de modo semanal, por meio de cartazes 
afixados em lugares de grande circulação de pessoas no campus de Marechal C. Rondon 
e via redes sociais. Como público participante, registraram-se professores de escolas de 
idiomas, docentes da universidade, acadêmicos da graduação e da pós-graduação. 
Cada encontro iniciava-se com a proposição de atividades motivadoras, tanto para 
“quebrar o gelo” como para aproximar os participantes do tema a ser debatido.  Para 
tanto, partia-se da escuta de músicas, da exibição de vídeos, da leitura de publicações de 
periódicos, etc. 
Tendo como alguns dos critérios a “atualidade” e a relevância temática, a coordenadora e 
as discentes colaboradoras do projeto, discutiam semanalmente a seleção de temas que 
pudessem motivar e despertar o interesse dos participantes, bem como procediam à 
busca de materiais a serem utilizados. Assim, os encontros propostos obedeceram às 
seguintes datas e temáticas: 
 
13/09/2019 – Temática norteadora: os impactos das mídias digitais sobre a sociedade 
27/09/2019 – Temática norteadora: preconceito racial 
11/10/2019 – Temática norteadora: machismo x feminismo 
25/10/2019 – Temática norteadora: turismo/viagens 
08/11/2019 – Temática norteadora: cultura(s) e história latino-americana(s) 
22/11/2019 – Temática norteadora: gastronomia 
 
Conforme Pinilla Gomez (2016, p. 271) a expressão oral é a habilidade: “mediante [la 
cual] procesamos, transmitimos, intercambiamos y negociamos información con uno o 
varios interlocutores”. Buscando proporcionar a negociação de opiniões entre os 
participantes, o primeiro encontro valeu-se de um curta-metragem de animação, o 
premiado “Un día en el parque”, como estopim para a discussão sobre os impactos das 
mídias digitais sobre a sociedade. Partindo do material audiovisual, os membros do grupo 
relataram suas experiências pessoais com as mídias sociais e refletiram sobre como as 
ferramentas digitais produziram impactos/alterações sobre as relações sociais ao longo 
dos anos.  
No segundo encontro, pautado no tema da questão racial, fez-se uso de três vídeos 
curtos disponíveis no Youtube: 1) ¿Qué hay por detrás de tus prejuicios?; 2) Como é ser 
negro no Brasil; 3) o trailer da, na época, recém-estreada minissérie “Los cinco del Central 
Park” (Olhos que condenam, em português). Mesmo com áudio em português, 
considerou-se oportuna a visualização do vídeo n. 2 por focalizar as discussões no 
contexto brasileiro, estimulando os participantes a refletirem sobre as implicações locais 
do preconceito racial e estabelecerem relações com as situações apresentadas nos 
demais vídeos, ambientados em países estrangeiros. Notícias publicadas em periódicos 
sobre a minissérie também foram lidas pelos participantes para estimular a reflexão e o 
debate sobre o tema. Como se vê, o encaminhamento previu a integração de diferentes 
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habilidades linguísticas, pois se aprende “una nueva lengua mediante un uso auténtico y 
efectivo de la misma, integrando de forma simultanea o sucessiva diversas destrezas en 
una misma actividad” (MARTÍN PERIS, 1993 apud PINILLA GÓMEZ, 2016, p. 276). 
As relações de gênero foram o tema do terceiro encontro e tiveram como base a 
discussão de pictogramas produzidos pela artista chinesa Yang Liu4, que retratam 
imagens construídas socialmente relativas ao masculino e ao feminino, como se vê na 
reprodução abaixo. 
 
 

 
 

Figura I: pictograma 
Fonte: https://www.theworldofchinese.com/2014/09/man-meets-woman/ 

 
 
Ainda referente à temática e buscando aprofundar o tema, foi reproduzida e debatida a 
canção “Mujer florero”, interpretada pelo dueto espanhol Ella baila sola. Em um primeiro 
momento, os participantes apenas ouviram a música, desacompanhada da letra, de modo 
a estimular, ainda mais, a compreensão oral, considerada “una habilidade de uso de la 
lengua vital para que el aprendiente de una L2 logre un completo y adecuado dominio de 
las situaciones comunicativas a las que se enfrenta” (GIL-TORESANO BERGES, 2016, p. 
291). Após a audição, os questionamentos que nortearam a conversação buscaram 
estabelecer relação com os estereótipos de gênero discutidos por meio dos pictogramas. 
Aqui, também, fez-se um paralelo entre a música espanhola e a canção brasileira 
“Cotidiano”.  
No processo de apropriação de uma nova língua, o componente lúdico pode ser 
mobilizado, porque, de acordo com Mar (2002, s.p.), cumpre dupla função: oferece 
insumos para ampliar os conhecimentos linguísticos e fomenta a coletividade. 
Compartilhando do entendimento da pesquisadora de que os jogos “funcionam como 
facilitadores da aprendizagem ao causarem queda no nível de tensão provocado pelo 
contato com um novo objeto de aprendizagem e ao tornarem, como na aquisição da L1, o 

 
4 Os pictogramas foram extraídos do site: https://www.theworldofchinese.com/2014/09/man-meets-woman/ - 
Acesso 02/10/2019. 
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aprendizado, concomitantemente, individual e coletivo”, o quinto encontro do projeto 
pautou-se na proposta de um quizz sobre aspectos culturais, sociais e políticos de países 
latino-americanos.  
Divididos em grupos, os participantes necessitaram negociar entre si as possibilidades de 
resposta para cada um dos questionamentos, instigando não somente a expressão oral e 
a capacidade crítica, mas também aspectos sociais, como o trabalho em equipe, o 
respeito e a cooperação. 
Valendo-se da proximidade das distintas celebrações de 12 de outubro no universo 
hispânico, o projeto discutiu a associação da data a duas visões opostas: “descoberta da 
América” e “dia da diversidade/da raça”. A discussão foi fomentada pela leitura de notícias 
oriundas de periódicos de países de fala hispana, que relatavam como a data era 
festejada nas localidades. A associação dos textos jornalísticos à versão documentada da 
chegada de Colombo à América, por meio de seu diário, instigou os participantes a 
refletirem sobre o momento histórico e questionarem a visão europeia da história, 
perpetuada ao longo dos anos. 
Encerrando as atividades, o último encontro visou unir conversação e celebração do 
projeto por meio do tema gastronomia. Devido à posição geográfica do campus de MCR, 
optou-se por centrar o tema da conversação em pratos representativos do Paraguai e da 
Argentina. Assim, os participantes foram convidados a degustar pratos de tais regiões, 
enquanto liam notícias relacionadas aos alimentos e teciam comentários sobre elas e 
suas impressões sobre tais pratos, além de traçarem comparações com a culinária 
brasileira. 
 
Considerações Finais 
 
O projeto não exigiu assiduidade dos participantes - uma vez que não se requeria 
inscrição prévia nem possuía o objetivo de certificação -, pois se pautava na premissa de 
divulgação da língua espanhola ao maior número de interessados possível e no 
entendimento de acesso livre de qualquer pessoa às discussões. Entretanto, se avalia 
que a imprecisão quanto ao número de participantes dos encontros, dificultou, de certo 
modo, a organização de atividades e elaboração de alguns encaminhamentos - como nos 
momentos em que diferentes notícias eram entregues aos participantes para leitura e 
posterior socialização: como precisar quantos textos seriam necessários? 
Contudo, de forma geral, foi possível observar progresso quanto ao ritmo, entonação e 
fluência na língua espanhola entre os participantes mais frequentes, além, claro, de maior 
envolvimento nas discussões propostas ao longo dos encontros. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato da coordenadora da atividade: juliana.franca@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
58220/2019 
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AÇÕES REMOTAS EM DIÁLOGO RUMO À VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO 

MULTILINGUISMO NA SOCIEDADE 

 
Isis Ribeiro Berger1 (Coordenador da Atividade de Extensão) 

Renata Alves de Oliveira2 (Subcoordenadora da Atividade de Extensão) 
 

Área Temática: Cultura e Educação 

Linha de Extensão: Línguas estrangeiras 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: ações remotas; diálogos; multilinguismo. 
 
Resumo 

 
Esta comunicação visa a apresentar as ações realizadas, em ambiente virtual, no âmbito 

do projeto de extensão permanente Multilinguismo e Sociedade na Tríplice Fronteira, 
entre os anos de 2020 e 2021, objetivando construir espaços de diálogo em prol da 
valorização e promoção do multilinguismo na sociedade. Considerando a proposta 

metodológica de desenvolver ações de caráter educativo, social e científico, 
estabelecendo interlocuções entre ensino, pesquisa e extensão, buscou-se desenvolver 

atividades na modalidade remota que atendessem ao objetivo proposto, em face da 
pandemia de Covid-19 que influenciou nos modos de conexão com a comunidade 
acadêmica e externa. Assim, considerando o proposto pelo projeto (grupos de estudos, 

oficinas, palestras e atividades culturais de curta duração), foram desenvolvidas 
atividades virtualmente, na forma de lives, grupo de estudos por meio de plataforma 

virtual e evento online. Como resultado, verificamos que o ambiente virtual promoveu 
encontros à distância com um público externo para além da região em que a Unioeste se 
encontra, promovendo outros diálogos e possibilidades.  

 
 

Apresentação 
 
Diante da pandemia de Covid-19, que afetou os modos de interação com a comunidade 

acadêmica e externa, levando extensionistas a desenvolverem ações de outros modos, o 
projeto de extensão permanente Multilinguismo e Sociedade na Tríplice Fronteira se 

reinventou no ano de 2020. As atividades que foram inicialmente desenhadas para 
acontecerem presencialmente, foram adaptadas para o meio virtual, de modo que esse 
fato proporcionou não somente desafios, mas também outros diálogos e possibilidades.  

 
O multilinguismo existente na região da tríplice fronteira Argentina/Brasil/Paraguai e em 

muitos dos países do mundo configura-se como espaço de interação e integração, como 

 
1 Doutorado em Linguística, Curso de Letras – Unioeste Foz e Programa de Pós-Graduação em Sociedade 

Cultura e Fronteiras, CELS, campus Foz do Iguaçu. E-mail: multilinguismo.unioeste@gmail.com  
2 Mestre em Linguística, Curso de Letras, CELS, Campus Foz do Iguaçu. E-mail: renata_aol@hotmail.com  
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também de embates resultante de relações de poder resultantes da ecologia de línguas 
(SPOLSKY, 2009), além de configurar-se como espaço repleto de desafios e 
oportunidades. No que tange aos desafios, mencionam-se as demandas existentes na 

esfera educacional que se configura ainda pelo despreparo para lidar com a pluralidade 
de línguas nos bancos das salas de aula, promovendo e valorizando as línguas se 

diferem das línguas oficiais nacional dos estados que compõem essa fron teira geográfica. 
É extensa a literatura em torno das questões relacionadas às políticas linguísticas 
(CALVET, 2007) e que emergem de contextos multi/plurilíngues, sejam elas relativas à 

esfera educacional que demanda ações pedagógicas próprias (BERGER, 2015; BROCH, 
2014), como relativas a outras esferas de uso das línguas (nos espaços de culto, na 

mídia, no âmbito do turismo e dos negócios).  
 
Em cenários de grande complexidade sociolinguística, evidencia-se a necessidade de 

criar oportunidades de discussão e debates em torno dessas questões que latejam em 
diferentes espaços sociais. Esse projeto, portanto, objetiva ofertar para a comunidade 

acadêmica e comunidade local atividades e ações em diferentes frentes cu jo objetivo 
maior é o da valorização e promoção do multilinguismo e, com isso, contemplar o objetivo 
político-linguístico de realizar ações e fomentar a participação das comunidades na 

gestão das línguas visando sua valorização. Desenharam-se para o projeto diferentes 
ações como a realização de grupos de estudos, palestras, oficinas de formação de 

professores e atividades culturais. O projeto está alinhado às ações da Cátedra UNESCO 
Políticas Linguísticas para o Multilinguismo à qual a UNIOESTE se vincula como 
instituição parceira desde 2018. 

 
 

Ações desenvolvidas  
 
Considerando a metodologia proposta para o projeto e face à pandemia de Covid-19 que, 

de certo modo, nos levou a readaptarmos a proposta de ações e elegermos as atividades 
que nos pareceriam viáveis nesse período de isolamento, buscamos contemplar somente 

duas das ações propostas, a saber: a realização de grupos de estudos e a realização de 
palestras gratuitas/atividades culturais de curta duração. Essas atividades tiveram início 
no segundo semestre de 2020 e foram realizadas em diferentes plataformas. 

 
Quanto à primeira delas, desenvolvemos o Grupo de Estudos em Bi/Multilinguismo e 

Educação, visando debater entre comunidade acadêmica e demais interessados o tema 
da presença de múltiplas línguas e saberes nos espaços de escolarização. Esse grupo de 
estudos se deu em meio à ampla discussão realizada, em nível nacional, em torno das 

novas Diretrizes para Educação Plurilíngue no Brasil. A grupo foi constituído mediante 
convite virtual à comunidade acadêmica (alunos da graduação, pós-graduação, 

professores e demais interessados) e se deu na forma de debate de textos e temas, bem 
como fomentando pesquisas entre os envolvidos. Destaca-se o estabelecimento de uma 
rede de contato com pesquisadores e interessados de diferentes partes do país, o que em 

muito agregou as discussões. 
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Dentre os textos adotados nas discussões, além das Diretrizes, mencionamos o de 
Megale (2005) que apresenta conceitos e termos relativos à bilinguismo e educação 
bilíngue, o de Savedra (2009) em que apresenta uma proposta conceitual em torno dos 

fenômenos de bilinguismo e bilingualidade, bem como o de Gesser (2009) que discu te as 
crenças e preconceitos em torno da língua LIBRAS.  

A seguir apresentamos o cartaz de divulgação e convite para o grupo. 
 

 
Figura 1: Cartaz de divulgação do Grupo de Estudos 

 
 
No que tange à proposição de palestras gratuitas e atividades culturais de curta duração, 

foram propostas as seguintes atividades em ambiente virtual (Canal Youtube na forma de 
live, Google Meet e Zoom): Palestra: A cooficialização de línguas no Brasil e Evento 

online: Minha Língua, Língua Materna: II Colóquio pelo Dia Internacional da Língua 
Materna, transmitido pelo Canal do Youtube da Unioeste Campus de Foz. 
 

Com relação à palestra, o tema foi alicerçado nas discussões sobre as leis de 
cooficialização de línguas no Brasil (MORELLO, 2015) e que estão presentes no texto de 

YU, WELTER & BERGER (2017) que foi a base para a proposição da exposição.  A 
atividade se deu em 15 de outubro de 2020 e envolveu estudantes de graduação e de 
pós-graduação.  

 
Quanto ao evento realizado em 22 de fevereiro de 2021, na modalidade remota, o objetivo 

foi o de promover a pluralidade linguística no mundo e o respeito às mais diversas línguas 
do planeta. O tema do evento em 2021 é “Minha língua: iden tidade, resistência e 
existência”. Para tanto, foram convidados participantes com histórias em diferentes 
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línguas, visando promover mais conhecimento sobre a pluralidade linguística existente em 
muitos contextos geopolíticos, ressaltando o seu valor e toda a riqueza cultural e 
memórias que delas advém. No intento de fomentar a construção de saberes em torno da 

relação entre o ser humano e sua(s) língua(s) materna(s), atentou-se para as práticas que 
derivam desse fenômeno e suas implicações na formação das identidades individuais e 

coletivas e, também sobre as barreiras e elos de que os falantes dispõem mediante 
sujeitos históricos falantes de suas línguas maternas.  
 

Como colaboradores, o evento contou com apresentações culturais e artísticas dos 
acadêmicos do Curso de Letras da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu, bem como 

mesas-redondas e oficina compostas por graduandos, professores e pós-graduandos 
desta e outras instituições nacionais e internacionais. Além disso, teve-se o privilégio de 
contar com a contribuição em forma de vídeos de participantes membros da Cátedra 

Unesco em Politicas Linguísticas, de modo que o evento se caracterizasse como plural e 
diverso, tal qual a proposta apresentada. 

 

 
Figura 2: Cartaz convite para a Palestra 

 

 
Figura 3: Cartaz de divulgação do evento 
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Considerações Finais 
 

Conforme explicitamos, o ano de 2020 trouxe imensos desafios para a condução de 
atividades acadêmicas. No que se refere às atividades de ensino e de extensão, 

avaliamos que os rearranjos necessários para viabilizar as propostas remotamente 
demandaram outras formas de planejamento e recursos. Embora a tecnologia permita 
que nos conectemos à distância e estabeleçamos diálogos com pessoas e comunidades 

de diversas partes do país e do mundo, ainda está em desenvolvimento um 
comportamento para lidar com a construção e produção de conhecimento à distância, no 

sentido de firmarmos e consolidarmos as redes de contato, pesquisa e extensão, de modo 
que não se esvaziem em eventos ou situações pontuais. 
 

Avaliamos positivamente as propostas desenvolvidas, as quais foram ao encontro do 
objetivo geral do projeto (criar espaços de diálogo em torno das questões afetas às 

políticas linguísticas para promoção do multilinguismo) e, à vista disso, o projeto propõe a 
continuidade de suas ações no formato virtual e, quando for viável, também 
presencialmente. 

 
Forma(s) de contato com a atividade de extensão: 

 
O contato com o projeto pode ser feito via e-mail: multilinguismo.unioeste@gmail.com  
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Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial; ensino de línguas; tecnologias digitais. 
 

Resumo 
 
O presente trabalho propõe-se a relatar uma experiência do Programa Paraná Fala Inglês, 
doravante PFI, ocorrida no 1º. semestre de 2020, em sua 3ª fase de atuação, na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em tempos de pandemia da Covid-19, o 
Programa migrou do ensino presencial para o remoto emergencial. Os resultados 
demonstram que, apesar das dificuldades encontradas no início da transição, aos poucos 
o PFI foi se ajustando, de modo que conseguiu atender aos cinco campi da Unioeste, o que 
não era possível no ensino presencial. Ademais, os estudantes participantes do projeto 
demonstraram estar satisfeitos com o Programa na modalidade de educação a distância. 
 

Apresentação 
 
A pandemia causada pelo Sars-CoV-2 (Covid-19) forçou a comunidade acadêmica mundial 
a se afastar do ambiente físico das universidades e escolas. O ineditismo da situação trouxe 
inúmeros desafios que, aos poucos, tiveram de ser enfrentados para que as atividades não 
fossem interrompidas. Diante desse quadro, o Programa Paraná Fala Inglês da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná / Unioeste - nos campi de Cascavel e Toledo, 
deliberou, em conjunto com o PFI das demais universidades públicas paranaenses, por 
manter a oferta dos cursos de língua inglesa na modalidade remota por meio de plataformas 
digitais de comunicação desde o primeiro semestre de 2020. Essa adaptação às pressas 
do ensino presencial para o ensino por meio de tecnologias digitais ficou conhecido como 
ensino remoto emergencial, e se difere do ensino a distância por não ter sido organizado e 
pensado especificamente para essa modalidade. A experiência da oferta dos cursos nos 
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3 Graduado, Letras, CECA, campus Cascavel. E-mail: kizien@hotmail.com.  
4 Doutoranda, Letras, CECA, campus Cascavel. E-mail: luanah.rodrigues@gmail.com.  

5 Graduada, Letras, CECA, campus Cascavel. E-mail: lcanezim@gmail.com.  

6 Graduanda, Letras, CECA, campus Cascavel. E-mail: may.gvmp@gmail.com.  

7 Mestre, Letras, CECA, campus Cascavel. E-mail: nayrapaiva@hotmail.com.  
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dois semestres em meio a uma pandemia global trouxe  aprendizado a todos os envolvidos. 
Compartilhamos neste trabalho alguns desafios e soluções encontrados pela equipe 
durante esse contexto. 
 

Procedimentos Adotados  
 
Nosso processo de organização para as aulas do PFI 2020 iniciou em novembro de 2019. 
Primeiramente, organizamos os cursos com data de início e término, carga horária e 
planejamento da divulgação dos cursos de forma presencial. Participamos das matrículas 
dos calouros, afixamos cartazes nas salas de aulas e estabelecemos um cronograma para 
visitação dos cursos de graduação e pós-graduação. Para preparação do ano letivo de 
2020, o PFI/Unioeste também foi com sua equipe para Curitiba, visando participar de uma 
reunião geral, na qual todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado do Paraná 
se fizeram presentes. Essas tratativas ocorreram para garantir que os objetivos do 
Programa fossem alcançados: 
 

O Programa tem como principal objetivo apoiar o processo de internacionalização 
das instituições de ensino superior do Paraná. Com o aprimoramento das 
capacidades de comunicação científica e acadêmica em língua estrangeira, os 
cursos de graduação e pós-graduação de nosso Estado podem conquistar um 

patamar compatível com os das melhores universidades nacionais e estrangeiras. 
(PARANÁ, S.D., p. 1) 

 
Porém, após segunda semana de aulas do ano letivo 2020, as aulas foram suspensas no 
estado. Por conseguinte, todas as equipes do PFI reuniram-se a fim de deliberar o que 
poderia ser feito para que as aulas do Programa, que estavam prestes a começar, 
pudessem ser mantidas. Nesse encontro on-line, os presentes avaliaram o contexto da 
pandemia, a suspensão das aulas presenciais no estado e, consequentemente, os 
encaminhamentos das ações do PFI. Cada coordenação local do PFI ficou encarregada de 
fazer as adaptações necessárias para que os alunos pudessem estudar a Língua Inglesa, 
mesmo sem estar na universidade. Dessa forma, a equipe do PFI/Unioeste realizou 
diversas reuniões pedagógicas, a fim de discutir, trocar experiências e planejar a oferta dos 
cursos virtuais. 
Antes de os alunos participarem dos cursos do Programa, faz-se necessário que eles façam 
o teste de nivelamento, para que frequentem cursos de acordo com seu nível linguístico e, 
assim, aprimorem seus conhecimentos. No momento em que as aulas presenciais foram 
suspensas, parte do alunos inscritos já tinham feito o nivelamento na modalidade presencial 
e, na segunda etapa (após suspensão), os demais fizeram essa avaliação de forma on-line. 
Como parte das ações para a transposição da modalidade presencial para a remota, um 
formulário de perguntas no Google Forms foi elaborado e disponibilizado, o que permitiu 
que o aluno, ao fazer sua inscrição, recebesse um link com a parte escrita do teste de 
nivelamento. Para a avaliação oral, agendou-se um horário com um dos professores do 
PFI, o qual conversava com o aluno utilizando aplicativo do WhatsApp. Ao término da 
avaliação, o aluno recebia o resultado, o qual lhe possibilitava realizar sua matrícula em um 
dos cursos. Com relação à divulgação dos cursos, passamos a enfatizá-la por meio das 
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mídias sociais do PFI: Instagram, Facebook e e-mails para os Cursos de Graduação e 
Programas de Pós-graduação. 
Em reunião pedagógica, antes da pandemia, o PFI/Unioeste selecionou as plataformas a 
serem utilizadas para a oferta dos cursos e o planejamento das atividades previstas para 
cada aula, levando em conta a carga horária semanal. Nesse primeiro semestre de oferta 
remota, as plataformas escolhidas foram as seguintes: Google Classroom, para alocar 
todas as turmas; Plataforma SMRT, material didático on-line;  Skype, Google Hangout e 
Zoom, para a parte expositiva da aula; e o Whereby, para a prática da oralidade, em grupos 
menores. Em meio a tantas mudanças, em pouco tempo, vale ressaltar um ponto facilitador 
para a implantação do ensino remoto: o material didático virtual, comumente utilizado pelo 
Programa e disponibilizado em uma  plataforma de aprendizagem on-line, da SMRT. A 
pandemia trouxe mudanças para o ensino, mostrando aos alunos que a internet é parte 
intrínseca do processo de aprendizagem (DUDENEY; HOCKLY, 2007). 
 
Sobre a organização das aulas, com carga horária semanal de quatro horas, optou-se por 
oferta-las de forma síncrona, contemplando a divisão a seguir:   
 

Quadro 1 - Organização das aulas no ensino remoto emergencial 
 

Atividade Tempo 

 
Parte A 

Explicações gerais com o grupo (Skype, Google Hangout e Zoom) 1 hora 

Atividades gerais 1 hora 

Feedback 30 minutos 

 

Parte B 
Explicações gerais com o grupo (Skype, Google Hangout, Zoom) 30 minutos 

Atividades gerais 30 minutos 

Feedback 30 minutos 

 
Ao passo que as aulas foram ministradas, algumas mudanças fizeram-se necessárias e as 
devidas adaptações foram feitas, por exemplo: intervalo após 2 horas de aulas e a 
exposição do conteúdo no início das aulas. Além dessas demandas, a coordenação 
estadual, com base no acompanhamento das ações do Programa estadual, solicitou que 
no segundo semestre fosse destinado um horário para que os alunos fizessem atividades 
de forma assíncrona, e o professor passasse a ficar disponível para tirar dúvidas. Assim, 
no segundo semestre, a organização das aulas passou a configurar da seguinte forma:  

Quadro 2 - Reorganização das aulas após a primeira experiência 
 

Atividade Tempo 
 

Parte A 
Explicações gerais com o grupo 1 hora e 50 minutos 

Intervalo 10 minutos 
 

Parte B 
Atividades gerais 1 hora e 30 minutos 

Atividades assíncronas 30 minutos 

 
Para o segundo semestre, com permissão do setor de Informática da Unioeste, começamos 
a utilizar o Microsoft Teams para a interação síncrona e assíncrona, plataforma utilizada 
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para Graduação e Pós-graduação da instituição. Com relação às mudanças na interação 
no ambiente virtual, Primo corrobora que 
 

Na interação face a face os indivíduos relacionam-se na aproximação e no 
intercâmbio de formas simbólicas em um ambiente físico compartilhado. O 
desenvolvimento dos meios de comunicação, veio oferecer novas formas de ação 
e novos tipos de relacionamentos sociais. A interação passa a dissociar-se, então, 

do ambiente físico, estendendo-se no espaço e proporcionando uma ação a 
distância. (PRIMO, 2011, p. 18, 19) 

 
A interação das aulas aconteceu por meio da plataforma Microsoft Teams de modo 
síncrono, uma vez que todos os acadêmicos estavam cadastrados, e WhatsApp, por meio 
de um grupo com os integrantes da turma e seus professores. As atividades assíncronas 
também ocorreram nessa plataforma; todavia, o material didático virtual utilizado para os 
cursos em geral foi da plataforma SMRT, com exceção dos cursos para fins específicos, 
como o EMI (Inglês como meio de instrução) e Escrita Acadêmica.  
Com relação à avaliação, acordamos junto aos estudantes que a parte escrita seria feita no 
Google Forms, e a parte oral poderia ser feita em forma de vídeo gravado e enviado ao 
professor, ou ainda on-line, por meio das plataformas utilizadas. O critério de avaliação 
considerou a seguinte composição: 30% participação, 30% realização das atividades e 40% 
avaliação escrita/oral.  
Para que os alunos continuassem engajados no processo de aprendizagem de Língua 
Inglesa, foi sugerido pela coordenação estadual do Programa que a cada semana 
fizéssemos uma ação semanal nas mídias sociais. Pois, conforme Lévy (1998), novos 
modelos de espaço de conhecimento são necessários. 
 

[..] devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, 

abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com 
os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular 
e evolutiva. (LEVY, 1998, p. 159, grifos nossos) 

 
Em meio as ações desenvolvidas ao longo do primeiro e segundo semestre de 2020, 
visando a interação dos alunos, vale ressaltar a realização de lives no Instagram, quizzes 
e mensagens no grupos de WhatsApp sobre hábitos de estudo ou motivação. As imagens 
a seguir esboçam algumas dessas práticas desenvolvidas:   

 

 

 

 
                                 
 
 
 

                 Figura 1 - Quiz no YouTube                                                    Figura 2 - Divulgação de Live 
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Figura 3 - Live de música                   Figura 4 - Bingo no Instagram         Figura 5 - Uso do Google Tradutor 
 

Resultados  
 
No final do primeiro semestre de 2020, solicitamos aos alunos que respondessem a uma 
pesquisa de satisfação, e os resultados coletados foram positivos. As perguntas abordavam 
a avaliação do curso no geral, métodos utilizados, divisão do tempo de aula, plataforma 
SMRT, organização das lives e rendimento pessoal. No geral, os alunos gostaram do curso, 
sendo que 97% dos participantes avaliaram o curso como bom ou excelente, bem como a 
satisfação pelo método utilizado, com 85,5% de aprovação. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        Figura 6 - Avaliação geral do Curso                                           Figura 7 - Você gostou do curso? 

 

 Além do feedback positivo dos alunos matriculados, o quantitativo de inscrições, matrículas 
e alunos concluintes foi superior aos resultados observados em anos anteriores, com a 
oferta de cursos na modalidade presencial. No primeiro semestre de 2020, com a migração 
para a modalidade on-line, tivemos o seguinte quantitativo:  
 

Quadro 3 - Quantitativo de alunos no primeiro semestre 
 

Fases do processo Quantitativo 

Preenchimento de formulário para matrícula 328 

Alunos inscritos  273 

Alunos matriculados (que iniciaram os cursos) 206 

Alunos concluintes 154 
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A partir dos dados apresentados, é possível afirmar que a mudança da modalidade  
presencial para a on-line foi positiva para o Programa PFI/Unioeste. Tivemos mais alunos 
participando dos cursos, de todos os campi da Unioeste (na modalidade presencial só era 
possível o atendimento aos campi de Cascavel e Toledo), além de alunos de outras IES. 
Além disso, o montante de alunos concluintes foi mais expressivo e, em geral, os alunos 
reportaram satisfação com as aulas remotas.  
 

 
Considerações Finais 
 
O ensino remoto emergencial impôs muitos desafios à equipe do Programa, tendo que 
ajustar as aulas presenciais para a modalidade remota em pouco tempo, sem a formação 
necessária, nem tempo para preparo e estudo aprofundado sobre as especificidades do 
ensino de línguas de forma não-presencial. No entanto, os desafios foram sendo 
solucionados a partir do diálogo com a equipe e o constante feedback dos alunos 
participantes. Ao término de dois semestres letivos, pode-se concluir que a transição para 
o ensino remoto foi positiva para o PFI e também para os alunos que anteriormente não 
conseguiam participar das aulas presenciais, sobretudo os alunos de outros campi. 
 
 

Formas de contato com a ação 
 
O projeto tem sua página oficial no site da Unioeste: www.unioeste.br/pfi, também possui 
contas nas redes sociais do Facebook: @pfiunioeste, Instagram: @pfi.unioeste e 
Whatsapp: (45) 9984-3679, como forma de facilitar a comunicação com a comunidade 
acadêmica. Além dessas, o contato também pode ser por e-mail, no endereço 
pfiunioeste@hotmail.com. 
 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
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ITALIANO PER BAMBINI: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO 

TRADICIONAL E O ENSINO LÚDICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS 
(BAMBINI II).  

 
Alessandra Ribeiro1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Agnes Oliveira Krieger2, Andrielly Antunes da Silva3, Lohana Larissa 
Mariano Civiero4 

 

Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Línguas estrangeiras 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Língua Italiana; Tradicional; Lúdico. 
 

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; garante-se, 
assim, a articulação entre os novos estudos e as necessidades encontradas em nossa 
sociedade. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências 
vivenciadas pelas discentes e docente do curso de Letras Português/Italiano da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 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 dez anos. No ano de 2019, aproximadamente 35 alunos 
foram beneficiados pelo projeto, que contou com duas turmas: a turma Bambini I, com aulas 
matutinas, e a turma Bambini II, com aulas vespertinas; além de seis professoras 
voluntárias. A metodologia do curso baseou-se no ensino lúdico e trabalhos manuais, 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 
 

Coordenado pela professora Alessandra Ribeiro, docente do curso de Letras 
Português/Italiano da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de 
Cascavel; o projeto Italiano per bambini, primeiro iniciado como curso de curta duração em 

 
1 Doutora, curso, CECA, Cascavel. E-mail: profalessandra.ribeiro@gmail.com 

2 Graduanda do curso de Letras/Italiano, CECA, Cascavel. E-mail: agneskrieger@hotmail.com 

3 Graduanda do curso de Letras/Italiano, CECA, Cascavel. E-mail: andrielly_antunes2011@hotmail.com 

4 Mestre, curso, CECA, Cascavel. E-mail: lohanalarissa@hotmail.com 
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2011 e depois transformado em projeto de extensão no ano de 2014, evoluiu muito nesses 
10 anos de jornada desde sua idealização. 

O projeto atende, hoje, a crianças em idades entre 5 e 10 anos em duas turmas em 
períodos distintos: o Bambini I, antes aos sábados, passou a ser às sextas-feiras de manhã; 
enquanto o Bambini II ocorre nas tardes de segunda-feira. As aulas são todas ministradas 
por discentes voluntários do curso de Letras; possuindo, em 2019, três professores em 
cada turma. 

Para o ano de 2020, que infelizmente não aconteceu, o quadro de professores 
contava com os mestres Lohana Larissa Mariano Civiero e Renan Fabrício Lorenzatto, além 
do aluno egresso Lucas Wengratt para ministrar as aulas para o Bambini I; ao passo que 
as acadêmicas Agnes Oliveira Krieger, Andrielly Antunes da Silva e Vitória Delpino de 
Castro lecionariam no Bambini II. 

Este resumo pretende, especificamente, explanar os resultados da turma do Bambini 
II em dois anos distintos: 2018, em que as aulas foram ministradas pelas professoras Agnes 
e Andrielly; e 2019, quando a professora Larissa se juntou ao projeto com as outras duas 
precedentemente mencionadas.  

Respeitando as necessidades específicas de cada faixa etária, o curso conta com 
uma metodologia de ensino bastante variada e maleável, sempre visando a melhor forma 
de ensinar ao aluno a língua italiana, estimulando sua vontade de aprender a língua nova 
e aguçando a sua curiosidade. Visto que a metodologia aplicada pelas docentes em 2018 
foi diversa da de 2019, pode-se notar a diferença de aprendizado entre a turma que 
aprendeu sob o método baseado apenas em atividades e jogos lúdicos, e a que foi ensinada 
por meio de jogos lúdicos somados a trabalhos manuais. 
 

Procedimentos Adotados 
 

Em vista da apresentação do projeto Italiano per Bambini, é possível, nesse contexto, 
abordar o recorte dos procedimentos que serão pontuados e discutidos neste resumo. 
Assim, salienta-se que o recorte se trata de dois métodos diferentes que foram utilizados 
para tratar do tema “La Casa” e do tema “Le Frutte”: o método lúdico e o método lúdico com 
atividades manuais. A partir disso, discorre-se sobre como foi abordado esse tema em cada 
método e, consequentemente, as diferenças e obstáculos com os quais nos deparamos.  

Em um primeiro momento, no ano de 2018, as professoras responsáveis pela turma 
Bambini I, Agnes e Andrielly, realizaram uma abordagem tradicional para apresentar, 
ensinar e discutir sobre o tema “La Casa” e sobre o “Le Frutte” durante as aulas de italiano. 
Para isso, foi realizada uma discussão sobre os assuntos, a qual foi seguida de uma 
apresentação do vocabulário. Nesse momento, foi feita uma exposição por meio de figuras 
legendadas, no PowerPoint, a fim de que os alunos pudessem relacionar a figura ao 
respectivo nome em italiano. Ainda, realizada a apresentação do léxico e da pronúncia, 
foram realizadas atividades, que pudessem trabalhar e reforçar esses vocabulários, como 
“Cruciverba” (Caça-palavras) e uma atividade na qual os alunos deveriam nomear os 
cômodos da casa e, no caso das frutas, as respectivas imagens. Além disso, ao buscar 
uma, de certa forma, ludicidade, foram apresentadas, junto aos conteúdos, duas músicas: 
“Era una casa molto carina” e “Il caffè della Peppina". 
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Convém, assim, ressaltar que, durante a realização dessa atividade, foi possível 
perceber uma fixação do assunto, contudo, essa, de certa forma, memorização foi sendo 
perdida conforme as aulas foram passando e, novos assuntos, introduzidos. Tendo isso em 
vista, para o ano seguinte, conforme acordo realizado entre a coordenadora do projeto e os 
professores, foi proposta uma nova abordagem: a lúdica. Essa mudança foi necessária para 
que pudéssemos compreender de que modo os alunos possuem mais contato e 
aprendizado com a língua. 

Em um segundo momento, a abordagem lúdica utilizada conduziu as aulas da turma 
Bambini II de um modo outro, conforme Leffa (2012), no qual nós, professores, passamos 
a nos colocar em um outro lugar, colocando aluno e conteúdo frente a frente - a fim de 
explorar um novo olhar para a relação de ensino-aprendizagem. Diante disso, os mesmos 
assuntos foram abordados por meio de um novo método, logo, a interação, a produção e a 
aprendizagem foram afetadas a partir de uma percepção outra da língua italiana. A partir 
disso, tanto ambos os temas foram apresentados, em um breve primeiro momento, de um 
modo mais tradicional, por meio do contato dos alunos com o léxico e a pronúncia, de igual 
modo foram utilizadas as músicas, a fim de inseri-los no conteúdo. 

Contudo, em 2019, a abordagem final sofreu alterações; logo, no tema “La Casa”, foi 
proposto que os estudantes construíssem uma maquete de uma casa pensada em 
conjunto, propondo que utilizassem o vocabulário aprendido de um modo mais prático e 
próximo da sua realidade. Já no tema “Le Frutte”, ao contrário do ano anterior, foi realizada 
uma abordagem prática, na qual propusemos uma aula culinária, ao prepararmos, alunos 
e professoras, “La Macedonia” (Salada de Frutas). Esses dois modos promoveram um 
pensar sobre a língua de modo conjunto, principalmente, entre os próprios alunos. 
 

Resultados 
 

A partir do que foi apresentado, é possível perceber alguns resultados acerca dessa 
abordagem outra. Assim, em um primeiro momento, entende-se que a relação dos 
estudantes com a língua desenvolveu-se de um modo mais completo, visto que a usaram 
na prática - observando-a como, de fato, uma materialidade em uso no cotidiano. Além 
disso, o papel das professoras também sofreu uma alteração, afinal, nesse novo modelo, 
foi permitido uma troca de experiências linguísticas-sociais que não era possível em um 
ambiente tradicional.  

Ademais, o resultado mais expressivo foi que, ao trabalhar a língua italiana 
ludicamente, os próprios discentes se sentiram à vontade para, entre si, construir esse 
aprendizado e, consequentemente, as propostas que lhes eram apresentadas, seja a 
construção de uma casa, seja a produção de um prato culinário. Nesse contexto, retoma-
se o que foi afirmado por Moita Lopes (2006), 
 

Os participantes discursivos constroem o significado ao se envolverem e ao 
envolverem outros no discurso em circunstâncias culturais, históricas e 
institucionais particulares. (MOITA LOPES, p. 30, 2006)  
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Por fim, ao considerar o que foi exposto, não há como negar que a escolha de um 
método em detrimento do outro produz, de fato, um ensino-aprendizagem que se configura 
de modo diferente, como consequência, afeta, diretamente, os relacionamentos 
construídos pelos alunos entre a língua, a turma e as professoras. 
 

  

 
Figura 1 – Bambini II (2019): La Macedonia 

 

  

 
Figura 2 – Bambini II (2019): La Casa 
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Figura 3 – Bambini II (2019) 

 

  

 
Figura 4 – Bambini I (2018) 

 

Considerações Finais 
 

Diante do que foi apresentado e discutido, é possível compreender que, em suma, a 
escolha do método afeta o desenvolvimento da aula e da aquisição linguística, contudo, é 
necessário ressaltar que se deve considerar a turma e o contexto social e linguístico em 
que estão inseridos. Soma-se a isso a compreensão de que, por promover uma interação 
em equipe e explorar o uso prático da língua estrangeira, o método lúdico com atividades 
manuais, nas circunstâncias encontradas no projeto Italiano per Bambini, mostrou-se mais 
proveitoso e proporcionou experiências únicas tanto para os alunos quanto para as 
acadêmicas-professoras. 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Mais informações sobre o projeto pelo e-mail perbambiniunioeste@gmail.com. 
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Página do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/BambiniUnioeste/ 
Página do projeto no Instagram: @perbambiniunioeste  
 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número do Projeto: 44541/2014. 
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O Centro de Línguas (CeLing): desafios e novas oportunidades de atuação 

 
Verônica Constanty1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Elisângela Redel2, Daniele Tierling3 
 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Línguas Estrangeiras) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Línguas Estrangeiras; Ensino; Cultura. 
 

 
Resumo 
 
O CELing,  por meio de cursos ofertadas à comunidade interna e externa, busca atender 
a demanda por cursos de idiomas. Somando-se aos cursos de línguas, o Centro oferta 
ainda provas de compreensão leitora voltadas para discentes de cursos de pós-
graduação. O Centro de Línguas foi criado, incialmente, com foco no ensino presencial e 
visando atender o público de Marechal Cândido Rondon. No entanto, devido à pandemia 
ocasionada pelo COVID-19, alguns cursos passaram a ser ofertados na modalidade on-

line e com aulas síncronas− fato que permitiu expandir o alcance dos cursos. Ao mesmo 
tempo, novos desafios se impuseram levando a criteriosas escolhas e discussões de 
cunho metodológico para o desenvolvimento dos cursos que mantenha o foco no ensino 
voltado para a interculturalidade sob um viés crítico. Pretende-se ainda que o CeLing seja 
um espaço para proporcionar experiência de prática docente para os alunos do curso de 
Letras. Nesse sentido, ele não só contribui para promover a constante reflexão acerca da 
língua e das questões culturais que a permeiam, como também visa contribuir com a 
formação de discentes do curso de Letras. Dessa forma, em um sentido mais amplo, o 
Centro de Línguas estabelece uma ponte entre a universidade e a sociedade promovendo 
a democratização e o acesso a cursos de idiomas. 
 
Apresentação 
 

Atualmente fala-se nos efeitos gerados pela globalização, dentre eles a abertura ao 
capital estrangeiro, facilidade e acesso aos meios de comunicação, diversidade cultural e 
linguística. Tais efeitos acabam por gerar novas demandas e realidades, tais como a 
internacionalização da universidade. Dentro desse quadro e considerando o relevante 
conhecimento de línguas estrangeiras, o Centro de Línguas busca promover a 

 
1 Doutora em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários, Curso de Letras, CCHEL, campus de Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: vercoitinho@gmail.com.  
2Doutora em Letras, Curso de Letras, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
lizaredel@gmail.com.   
3Graduanda do curso de Letras, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
danieletierling@gmail.com 
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comunicação intercultural a um vasto grupo de pessoas interessadas. Isso se dá por meio 
da oferta de cursos de línguas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná- campus de 
Marechal Cândido Rondon. Conforme brevemente mencionado, esse programa intitulado 
“Centro de Línguas”- CELing também busca promover projetos que envolvam docentes e 
discentes do curso de Letras- para ampliar a noção de prática pedagógica refletida (Jack, 
Lockhart, 2005), crítica (Freire, 1996) e orientada.  

No que diz respeito à aprendizagem de uma língua estrangeira sob uma 
perspectiva intercultural (Kramsch, 2006), espera-se que ela conduza a uma reflexão 
sobre a pluralidade social e política do aluno. Dessa forma, o aprendiz de idiomas passa a 
refletir sobre esses aspectos tanto no que diz respeito à língua alvo, quanto no que se 
refere ao seu próprio idioma e contexto, enriquecendo a aprendizagem de línguas. 
 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, passando, em 
seguida, a ofertar cursos de francês, de proficiência e de italiano. Nesse trabalho 
apresento a seguir os projetos de inglês, francês e de proficiência em relação ao 
desenvolvimento e andamento dos mesmos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 O projeto denominado “What’s up?” – Ensino de Língua Inglesa, buscou 
inicilamnete atender à comunidade interna e externa da Unioeste- campus de Marechal 
Cândido Rondon. Visto que o inglês e seu status enquanto língua franca vem despertando 
o interesse e necessidade de aprendizagem, sejam por razões voltadas para o mundo 
dos negócios e da tecnologia, sejam para fins acadêmicos. Nesse sentido, é indiscutível 
que a língua inglesa vem ocupando lugar de destaque no mundo. Segundo Dudley-Evans 
e St John (2006), desde as décadas de cinquenta e sessenta o inglês vêm se expandindo 
pois, a partir desse período, ela passou a ser utilizada como língua internacional da 
ciência, tecnologia e negócios.  

Buscando abarcar um público interessado em aprender o idioma ao mesmo tempo em 
que se ofertem cursos a preços acessíveis, o curso “What’s up” foi planejado. Ele teve 
início com uma boa recepção tanto da comunidade acadêmica quanto do público externo. 
Além dessa primeira resposta da comunidade, deu-se início a um processo de formação 
de professores em pré-serviço do curso de Letras, para os quais o apoio pedagógico tem 
ocorrido ao longo do semestre. 

Com o advento da pandemia do Covid-19, o curso passou a ser ministrado de forma 
remota, com aulas síncronas no segundo semestre do ano de 2020. Houve, então, a 
necessidade de organizar material didático, novas formas de inscrição, seleção de 
plataforma e reuniões pedagógicas envolvendo toda a equipe de professores. Dessa 
forma, buscou-se verificar novos procedimentos metodológicos e ferramentas para 
promover um ensino dinâmico e produtivo sem perder de vista os aspectos comunicativos 
e interculturais que buscamos desenvolver nos cursos do CeLing.  

A plataforma escolhida foi a Elos, pois era gratuita e apresentava os recursos 
necessários para o bom desenvolvimento das aulas. De forma bastante proativa os 
professores conduziram seus cursos com um retorno bastante positivo por parte dos 
alunos. É interessante observar que a fase de adaptação dos projetos, divulgação e início 
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das aulas se deu muito rapidamente e, embora o público para o qual as campanhas de 
matrículas fosse voltado aos alunos já inscritos nos cursos no início do ano de 2019, 
pessoas de diferentes cidades (tais como Foz do Iguaçu e Toledo) e estados (Rio Grande 
do Sul e Mato Groso do Sul) se matricularam no curso de inglês.  

De maneira semelhante ao ocorrido no curso de inglês, a procura pelo curso de francês 
na modalidade remota se deu por novos alunos. Os que haviam realizado matrícula no 
início do semestre para as aulas presenciais, embora contatados, manifestaram desejo de 

fazer o curso presencialmente apenas. Dessa forma, verificou-se que− embora o curso já 

tivesse um público “formado”, uma vez que foi “lançado” em julho de 2019− a escolha pelo 
modo remoto não ocorreu por parte desse.    
 Com relação ao projeto de proficiência, é importante destacar que ele surgiu da 
necessidade de atender às exigências dos cursos de pós-graduação da própria Unioeste. 
Tal projeto tem por objetivo ofertar avaliação de proficiência em leitura de línguas 
estrangeiras voltada para fins acadêmicos. Nesse sentido, são considerados os 
conteúdos de cada área de pesquisa dos programas de pós-graduação envolvidos. Para 
a elaboração dos exames, tomamos por base as teorias de ensino e aprendizagem de 
línguas estrangeiras para fins específicos como também noções acerca de letramento 
acadêmico. Conceitos relativos à avaliação voltados para contextos específicos 
constituirão o referencial teórico a fim de estabelecer noções e critérios confiáveis, tanto 
para candidatos quanto para os próprios elaboradores, que validem os exames.  
 Já foram realizadas duas edições das provas: uma em 2018 e outra em 2019. 
Constatou-se que a demanda é de acadêmicos da Unioeste os quais vêm dos três campi: 
Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. Verificou-se ainda que as diferentes datas 
de realização dos exames, propostas pelos diferentes campi, oportuniza mais opções aos 
discentes. 
 
 
 
Resultados 
 

 
Ao longo de seus quase dois anos de criação o Centro de Línguas vem se 

consolidando como um espaço representativo para o ensino e a aprendizagem de línguas 
estrangeiras, bem como para a democratização do conhecimento. Somando-se a tais 
aspectos, o CeLing propicia a geração de campo de estágio, trabalho, pesquisa e 
extensão aos discentes do curso de Letras e também aos egressos.  

Os dados obtidos, ainda que parciais, são positivos e apontam o potencial do 
Centro. O Celing iniciou com a oferta de três idiomas (alemão, espanhol e inglês) e 
aumentou o leque de línguas passando a ofertar francês e italiano. O Centro passou 
ainda a atuar com provas de proficiência e inicia nesse ano de 2021 com cursos gratuitos 
de português para imigrantes. Ainda que a demanda por cursos online seja menor que o 
verificado com cursos presenciais, o Centro busca cumprir seu papel de democratizar o 
ensino de línguas mesmo em um momento de tamanha incerteza como o qual estamos 
vivenciando.  
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Considerações Finais 
 

O CELing e os projetos a ele vinculados vem promovendo um espaço representativo 
no qual o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras se expandem. De maneira 
dinâmica, os cursos já independem de espaços físicos e abarcam um público cada vez 
mais amplo. Buscando ainda um trabalho conjunto com o Colegiado do curso de Letras, o 
CeLing passa a se tornar um local para a prática pedagógica dos discentes desse curso, 
construindo uma estrita relação entre ensino crítico e refletido, prática pedagógica e 
trabalho com a sociedade.  

 
 
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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O LEGADO DE SHERAZADE: CONVERSAS LITERÁRIAS (Ano II) 

 
Denise Scolari Vieira1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Ana Caroline Scarabonatto2, Ana Regina Anton3, Helena Soterio Bejio4, 
Marla Kliztke Kreibich5,Nicole Dall Anora Ferreira6,Patrícia de Mello7,Renata Mendes 

Schirmann8. 
 

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 
 
Como será possível experimentar o texto literário em territórios de surpresa? Como 
acordar o olhar analítico, as diferentes impressões, “o jogo de faz de contas”, os não 
ditos, as ambiguidades, a construção semântica, as alusões, os focos narrativos sem 
tantas “verdades”, categorias, pensamentos totalitários? Tais interrogações seguem 
presentes em nós, da Equipe Extensionista, após dois anos de Leitura Literária 
Compartilhada, porque jogar com o texto literário demanda tempo lento, sem chegar a 
conclusões. Nesse trânsito de sentidos, vivido em várias tardes, de sol, brisa, ventania, 
fomos convidadas à reinvenção de nós mesmas, em companhia da diversidade de 

 
1 Doutora em Literatura e Cultura pela UFBA, docente do Curso de Letras-Português-Espanhol, CCHEL, 
campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: denise.vieira@unioeste.br.   
2Acadêmica, Letras-Português-Espanhol, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
E- mail: ascarabonatto@gmail.com  
3 Acadêmica, Letras-Português-Espanhol, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
E- mail: ana_anton@hotmail.com  
4 Bibliotecária, campus de Marechal Cândido Rondon. E- mail: helena.bejio@unioeste.br   
5 Acadêmica, Letras-Português-Espanhol, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
E- mail: marlinha_k@hotmail.com  
6 Acadêmica, Letras-Português-Espanhol, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
E- mail: nicoledallanoraf@gmail.com  
7 Acadêmica, Letras-Português-Espanhol, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
E- mail: patrícia_too@hotmail.com  
8 Acadêmica, Letras-Português-Espanhol, CCHEL, campus de Marechal Cândido Rondon. 
E- mail: renataschirmann.trabalho@gmail.com  
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escritor@s da América Latina e suas inúmeras maneiras de dizer os textos. A experiência, 
agora memorável, permitiu-nos o estranhamento, a errância e o reconhecimento da 
própria vulnerabilidade. Afinal, por que isso tornou-se humanamente importante na 
afirmação do fluxo contínuo de autossuperação, a partir dos anos de formação 
universitária? Provavelmente, porque a experiência que desautomatiza a percepção, que 
recupera o elo com o mundo subjetivo, que prepara a “escuta” para o que nos toca, o que 
nos acontece, nunca havia sido tão desejada como nesse momento. Assim, pensar em 
aulas de literatura, pressupõe o acesso aos textos literários como espaço de experiência. 
Nesse sentido, foi possível, prová-los, sem o medo do engano. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
Realizamos as atividades que estão nomeadas na seguinte ordem: 
 

1. Capítulo de livro intitulado: “Proyecto de Extensión Universitaria: El Legado de 
Sherazada: charlas literarias” In: JORGI, Sebastián. Cartas de Otoño. Buenos 
Aires, Playa Sola, 2019. 

 
2. Participação no S.E.U/ 2019 Disponível em 

<https://www5.unioeste.br/eventos/seu/anais/XIX_SEU_Anais.pdf> Acesso em 21 
de dezembro de 2020; 

 
3. Encontros mensais presenciais em 2019; 

 
4. Leituras e fichamentos de textos teóricos e literários, entre março e junho de 2020, 

para suplementar a carga horária proposta no Projeto. (6 textos equivalentes a seis 
encontros de três horas); 

 
5. Um (1) minicurso intitulado: “Conversas Literárias sobre Redes Intelectuais na 

América Latina e Caribe”, no âmbito da 20ª Jornada de Estudos Linguísticos e 
Literários (JELL), do Curso de Letras, ministrado pela coordenadora do Projeto 
Sherazade; 

 
6. Participação no evento “Colóquio Estadual do Observatório: Desafios e 

perspectivas Contemporâneas para os Direitos Humanos no Brasil”, da 
Licenciatura de Pedagogia-campus de Cascavel, no qual foram anunciadas as 
proposições teóricas do Projeto Sherazade, com os resultados parciais divulgados 
no Resumo Expandido, intitulado: “A Força Utópica em Ángel Rama e Antonio 
Candido na vigente luta pelo Direito à Literatura”, de autoria da Prof. Dra. Denise 
Scolari Vieira, coordenadora. Disponível em 
<https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/coloquiodireitoshumanos2019/anais> 
Acesso em 21 de dezembro de 2020; 
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7.  Publicação de artigo, de autoria da Profa. Dra. Denise Scolari Vieira, sob o título: 
no Monográfico número 19, da Universidad Santo Tomás, de Bogotá: “Repensar la 
Educación: reflexiones y propuestas”. Ali está a análise das circunstâncias sócio-
políticas pelas quais a América Latina tem proposto alternativas para a Leitura, 
nesse caso específico: Leitura de Literatura. O trabalho enseja o debate que 
norteou as ações no Projeto Sherazade> Disponível em 
<https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2019/12/boletc3adn-
nc2ba-19-1.pdf>. Acesso em 21 de dezembro de 2020; 

 
8. Aula Aberta sobre a Produção Artística do Prof. Dr. Célio Roberto Eyng, da 

Licenciatura em Pedagogia, do campus de Francisco Beltrão, cujo título:  A “Oficina 
da Canção: montagem e desmontagem de Letras e Músicas”, anunciou, em caráter 
inédito, o trabalho que, posteriormente, foi divulgado nas Redes Sociais. Essa 
modalidade inovadora ampliou o dinamismo dos encontros, a partir de uma 
proposta interartística e suscitou um novo olhar para a apresentação dos objetos 
estéticos em âmbitos escolares; 

 
9. Conversa Literária com o escritor argentino Sebastián Jorgi, cuja proposição 

consistiu em ministrar aula aberta sobre a “Narrativa Argentina Contemporánea” 
(4h), mediante a modalidade online, pela plataforma Google Meet. A dinâmica 
consistiu no envio de sugestões de pesquisa prévia, pela qual as alunas 
pesquisaram autor@s que seriam apresentados na aula; 

 
10. Outro desdobramento criativo advindo do Projeto de Extensão teve repercussão 

direta entre todas as acadêmicas que pretendiam participar de Projetos Individuais 
de Iniciação Científica, o que pode confirmar-se com a proposição de um trabalho 
aplicado à Leitura Literária intitulado : “Palavras Trotamundos: Sentidos da Leitura 
Literária Compartilhada”, registrado na PRPPG-UNIOESTE, no qual a acadêmica 
Ana Caroline Scarabonatto desenvolveu a investigação sistematizada de autor@s 
de textos literários e teóricos. 

 
 
Resultados 
 
Ali, no Laboratório de Leitura, em voz alta, lendo em língua espanhola, certamente, nós 
fomos capazes de Ser Leitoras de Literatura. Tal direito político, cuja ausência anularia a 
nossa Humanidade, envolve-se significativamente, no atual cenário histórico-social, 
enquanto agenciamento. Então, obviamente, surgem as palavras de Antonio Candido: 
“[...] chegamos agora ao ponto mais complicado. Além das funções mencionadas (isto é: 
satisfazer à necessidade universal de fantasia e contribuir para a formação da 
personalidade), teria a literatura uma função de conhecimento do mundo e do ser? [...]” 
(CANDIDO, 2002, p.85). Portanto, a Literatura requer o olhar inquiridor, sobre a produção, 
a recepção, a circulação das obras. Nela há trocas de ideias, ações, situações de 
comunicação explícitas e tácitas, complexas. Contudo, tanto o formalismo exagerado, 
quanto o conteudismo sem valor parecem ter contribuído para a formação de leitores 
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passivos, razão pela qual, no contexto acadêmico das Licenciaturas, caberá a pergunta: 
Qual é o lugar d@ professor@ formador@ e d@ acadêmic@ em formação na 
constituição da mobilização colaborativa, cujas trilhas, roteiros sejam um convite à 
reinvenção? Na formação docente em Letras podem engendrar-se a Estética e a Ética? 
Pode-se despertar o interesse por tudo o que é Literatura, mediante a experiência 
educacional com significado para o continuum de nossa produção identitária enquanto 
povo, se amb@s professor@s e alun@s estiverem epistemologicamente situad@s, 
efetivamente crític@s, a respeito de referências históricas e sociais, em permanente 
questionamento e auto retificação. No entanto, de nada valerá a capacitação técnica se 
estiverem inertes, avessos à busca de “outrar-se” ou abrir-se para o desconhecido. Se 
acaso houver o reconhecimento do Outro pelas subjetividades em ação, ali onde a razão 
tirânica cambaleante, anunciar uma brecha, então surgirão temas fundantes, pelos quais 
valerá a pena lutar. 
 
 
 
 
 
Figura I 
 

 
 
 
Maio de 2019  
Tarde de Estudos. 
Fonte: Arquivos da Coordenadora 
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Figura II 
 

 
 

Agosto de 2019 
Aula Aberta ministrada pelo Prof. Dr. Célio Roberto Eyng (docente da UNIOESTE-campus 

de Francisco Beltrão) 
A “Oficina da Canção: montagem e desmontagem de Letras e Músicas”. 

Fonte: Arquivos da Coordenadora. 
 
 
 
Considerações Finais 
 
O planejamento de atividades, para o segundo ano do Projeto, previa a modalidade de 
encontros com alunos de espanhol de escolas públicas, pois a experiência do ano 
anterior, realizada no Celem- Espanhol, do Colégio Estadual Antonio Maximiliano Ceretta 
foi muito significativa, inclusive já haviam sido mantidos contatos com a Professora 
Supervisora, mas dois acontecimentos impediram o encaminhamento dessa ideia, quando 
nos deparamos com as prioridades advindas dos Estágios Supervisionados Obrigatórios 
e, também, pela Greve Geral deflagrada por tempo indeterminado. Toda essa 
configuração trouxe um impacto muito intenso na proposição de todo o planejamento, pois 
as acadêmicas se ausentavam frequentemente, para cumprir com suas atribuições em 
estágios de observação e de regência. Aquele número inicial de 18 encontros presenciais 
mostrou-se inviável. Outro fato que impôs ação rápida dentro da possibilidade do 
cronograma estabelecido previamente, se refere à quarentena. Devido à previsão de 
encerramento do projeto circunscrever-se ao mês de junho, e diante das adaptações 
efetivadas na instituição, decidiu-se pelo envio de materiais de estudo, para toda a Equipe 
Extensionista, tanto literários, quanto teóricos. Dessa maneira, foi possível suplementar 
algo viável nessas circunstâncias. Tal modalidade aparece como: “Leituras em 2020 na 
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modalidade assíncrona”. Portanto, foram efetivadas 12 atividades: entre elas (cinco) 
presenciais, 6 (seis) assíncronas e 1 (uma) online. Ao finalizar o Projeto, constatou-se 
que, talvez, seria conveniente, no futuro, propor ações extensionistas entre acadêmic@s 
das primeiras séries, durante o período que antecede a realização dos estágios 
obrigatórios, pois o envolvimento poderá ter outra dimensão, tanto formativa, quanto de 
assiduidade, já que @s estudantes mostrariam maior disponibilidade, para a realização de 
todas as tarefas propostas, pois teriam tempo para vivenciar a reflexão sobre os materiais 
de estudo, já que não estariam assoberbados de funções. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
denise.vieira@unioeste.br 
  
Número da Correspondência Registrada (CR) 
Número do projeto: 54441/2018 
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         O PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUAS DO CAMPUS DE TOLEDO – CELTO 
Maura Bernardon1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: César Augusto Battisti2, Jessica Tomimitsu Rodrigues3,  
Rafael Vargas Aglio4, Bruna Pasetto5  

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Língua Estrangeira 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Programa; Ensino; Línguas Estrangeiras. 
 
Resumo 
 
O Programa de Ensino de Línguas do campus Toledo – CELTO – tem como objeto de ação 
o uso das línguas estrangeiras e portuguesa. Atualmente, dois projetos integram o 
programa: o ensino de idiomas para adultos e a aplicação de exames de proficiência em 
leitura e compreensão de textos em línguas estrangeiras e língua portuguesa para 
estrangeiros. As práticas pedagógicas seguem os Estudos da Linguagem, em especial a 
Linguística Aplicada, no que se refere ao ensino/aprendizagem de línguas. A coparticipação 
na missão da universidade, ou seja, atuar com objetivos voltados tanto à graduação quanto 
à pós-graduação e envolver a comunidade externa, no que diz respeito aos aspectos de 
intercâmbio cultural e linguístico servem de justificativa para a sua manutenção. O segundo 
semestre de 2019 e durante o ano de 2020, o programa totalizou 642 inscritos, sendo 515 
advindos dos cursos de idiomas e 127 da aplicação de exames de proficiência em línguas 
estrangeiras e língua portuguesa. O quadro de ministrantes constituiu-se de membros tanto 
advindos da comunidade interna como externa, além dos docentes efetivos e acadêmicos 
da UNIOESTE que coordenam o programa. Apesar do isolamento imposto pela Pandemia 
do COVID 19, a equipe do CELTO reorganizou as ações propostas para o ano de 2020, 
sendo possível concluí-las de forma satisfatória.  
 
Apresentação  
 

A criação do CELTO ocorreu no final do ano de 2016, por meio da parceria entre o 
Programa de Pós-graduação em Filosofia e o Curso de Graduação em Secretariado 
Executivo Trilíngue, com base na Resolução nº 263/2017 de 28 de setembro de 2017. Em 
2019, com o objetivo de ampliar e divulgar as ações propostas, integrou a equipe uma 
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 os estagiários e a coordenação. Após as 
estratégias de apresentação do programa nos meios de comunicação local, ocorreu uma 

                                            
1Dra. em Letras, Secretariado Executivo, CCSA, campus Toledo. E-mail: maura.bernardon@unioeste.br; 
2 Dr. em Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: cesar.battisti@hotmail.com; 
3 Graduanda em Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail 
4Graduando em Secretariado Executivo, CCSA, campus Toledo. E-mail: rafael.aglio@unioeste.br  
5 Graduanda em Ciências Sociais, CCHS, campus Toledo. E-mail: bruna.campos7@unioeste.br 
6 Coordenadores dos Projetos; Elaboradores dos Exames de proficiência e ministrantes das disciplinas. 
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adesão maior tanto do público interno como externo, demonstrando a importância do papel 
da extensão no campus de Toledo e região. Essa interação dialógica entre sociedade e 
universidade tem demonstrado os benefícios advindos dessa parceria para as 
comunidades locais.  As práticas extensionistas fazem parte do desenvolvimento e 
fortalecimento de pequenas comunidades ou grupos específicos nas mais diferentes áreas 
do conhecimento. Além disso, ao executarmos as ações extensionistas acima, nos aliamos 
aos pesquisadores vislumbrando-se uma abrangência para além das fronteiras brasileiras, 
pois as publicações em revistas estrangeiras e livros, a participação em projetos de 
internacionalização e parcerias com grupos de pesquisa do exterior fazem parte das 
estratégias dos programas stricto-sensu.  

Quanto aos recursos humanos envolvidos, ressalta-se que a coordenação possui as 
funções de acompanhar o andamento das atividades, gerenciar a documentação, contatar 
a PROEX e o sistema de emissão de certificados, acompanhar o atendimento ao público, 
a divulgação nas mídias, alocar as salas de aula para os cursos, dentre outras questões. 
Os ministrantes dos cursos pertencem à comunidade externa, o que torna a atividade 
relevante também no sentido de que gera empregos na forma de micro-empresas MEI. A 
remuneração dos colaboradores, exceto da coordenadora e subcoordenador, que utilizam 
horas em seus PIADS para dar andamento as atividades, advém da taxa de inscrição.  

Em 2018, a UNIOESTE instituiu sua política linguística por meio da Resolução nº 
002/2018-CEPE, de 12 de abril de 2018, demonstrando sua preocupação com a 
diversidade linguística e políticas de internacionalização (UNIOESTE, 2018). Assim, 
independentemente do idioma utilizado para a comunicação, 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 (FINARDI, 2019).  
 
Procedimentos Adotados 
 

O programa contou com a colaboração inicial de um estagiário voluntário e, 
posteriormente, concorreu-se a uma bolsa com recursos estaduais – PROEX, modalidade 
PIBE, havendo uma substituição de bolsista. Com o encerramento da bolsa, utilizou-se 
recursos do próprio programa para um estagiário, uma vez que a demanda pelos trabalhos 
administrativos aumentou. A sua atuação na secretaria também abriu a possibilidade de 
desenvolver seu estágio curricular no curso de Secretariado Executivo Trilíngue, iniciativa 
que manteremos para o próximo período letivo, assim que o retorno às aulas for possível.  

Na divulgação, utilizou-se os seguintes recursos: endereço na página da UNIOESTE, 
unioeste.br/celto, e-mail institucional, mídia local, murais do campus, e redes sociais. 
Utilizou-se o Sistema/Unioeste, https://midas.unioeste.br/sgev/, para as inscrições e 
emissão dos certificados. Para os cursos de idiomas, o acesso é realizado mediante o 
pagamento de uma taxa de inscrição, sem mensalidades, e os inscritos adquirem o seu 
material didático, conforme a indicação da coordenação pedagógica do programa. As 
turmas foram oferecidas conforme a demanda de interessados, preservando-se um número 
mínimo e máximo de alunos, salvo exceções de algumas turmas que são abertas com um 
número menor, para contemplar as línguas ou horários, com menor procura, mas 
observando-se o equilíbrio financeiro do programa.  
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A secretaria e atividades concentram-se no prédio do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, andar térreo, no Laboratório de Línguas, utilizado pelo curso de Secretariado 
Executivo Trilíngue, em horários alternativos, e em salas de aulas em outros prédios do 
campus, conforme disponibilidade. Neste mesmo ano, em função dos resultados positivos 
e aumento do atendimento ao público, solicitou-se à direção do CCSA o uso de uma sala 
específica para a secretaria do programa. Os recursos financeiros foram gerenciados pela 
FUNDEP, campus de Cascavel. 

 
 

Resultados 
 

 Manteve-se o calendário proposto para 2019 (segundo semestre). Entretanto, em 
2020, as atividades iniciaram em fevereiro sendo interrompidas em março devido a 
Pandemia COVID-19. As aulas presenciais foram interrompidas em 16/03/2020, retomadas 
em 18/05/2020 de forma on-line. A carga horária foi mantida, com ajustes nas hs/aula. O 
segundo semestre foi organizado para ocorrer de 14/09 a 19/12.  

No projeto da CR 51243/2017 - Exames de proficiência em Línguas Estrangeiras 
Modernas, ocorreram os eventos nas seguintes datas: 14/09/2019; 24/09/2020; 
27/10/2020; 20, 21 e 22/11/2020. As três últimas datas referem-se ao exame de proficiência 
em língua portuguesa para estrangeiros, que foi realizada sem cobrança de inscrição e 
realizadas em duas etapas: prova escrita e oral, contando com vinte e sete participantes. 

Já na CR N° 50746/2017: Ensino de línguas portuguesa, estrangeiras modernas, 
clássicas e línguas minoritárias, as seguintes propostas foram encaminhadas: Inglês 
Fundamental ao Avançado, Alemão Básico e Pré-Intermediário; Francês Básico; Francês 
Instrumental; Gramática e Redação: Língua Portuguesa e Italiano Básico.  
 

 

Adesão ao CELTO

PROJETOS 2017 2018 2019 2020

ENSINO DE LÍNGUAS 21 61 114  515

EXAMES PROFICIÊNCIA
45 66 51 127

 
Figura: Adesão ao CELTO: 2017 a 2020 
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Considerações Finais 
 A coordenação considerou que, apesar das dificuldades e incertezas na implantação 
das atividades de forma online, a modalidade remota permitiu que o CELTO permanecesse 
atuante dentro e fora da universidade, ampliando o seu alcance territorial.  Espera-se que 
no próximo ano as atividades deste projeto possam ocorrer de forma presencial e cujo 
objetivo geral é aliar a pesquisa, o ensino e a extensão nas práticas acadêmicas da pós-
graduação e para os membros da comunidade externa.  

 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

 
Figura: Contato com o CELTO 

 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 50739/2017 
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PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA EM TEMPOS DE 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

Juliana de Sá França1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
 

Área Temática: educação 
Linha de Extensão: línguas estrangeiras 

Modalidade: comunicação oral 
Palavras-chave: espanhol; conversação; expressão oral 

 
Resumo 
 
Com este resumo expandido, pretende-se divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito 
do projeto de extensão “Charlas en español: en casa”, que teve como objetivo a promoção 
de um espaço para a prática oral de língua espanhola entre sujeitos que se interessam pelo 
idioma. Dadas às circunstâncias advindas da pandemia de COVID-19, o projeto ocorreu 
integralmente de forma remota. 
 
Apresentação 
 
O projeto “Charlas en español: en casa”, realizado no segundo semestre do ano de 2020, 
consistiu na retomada e na adaptação para o ambiente virtual de outra atividade de 
extensão, desenvolvida no ano de 2019, com o objetivo de contribuir com o 
desenvolvimento/aprimoramento da habilidade oral em língua espanhola. 
A partir de encontros temáticos semanais, coordenados e conduzidos pela professora 
Juliana de Sá França, pretendeu-se constituir um espaço virtual em que os participantes se 
sentissem à vontade para praticar a oralidade em espanhol por meio da conversação. 
Destaca-se que a proposta não visou oferecer aulas de língua espanhola: a ideia foi 
promover um ambiente de desenvolvimento/aprimoramento da expressão oral a partir da 
construção conjunta do conhecimento. Deste modo, a partir da diversidade de temas que 
nortearam os encontros, os participantes foram motivados a se expressarem criticamente 
em espanhol, refletindo não apenas sobre a língua e a cultura hispana como também sobre 
sua língua materna e sua(s) cultura(s). 
Considera-se que que a interlocução sobre temas variados estimula o respeito ao olhar do 
outro e contribui para (re)pensar sentidos estabilizados pela memória. Neste sentido, 
concorda-se com Celada e Payer (2016, p. 23, grifos das autoras) ao afirmarem que “o 
trabalho com língua(s) implica lidar com o significante e com a relação – sempre tensa – 
entre identidade e alteridade”. 
 
Procedimentos Adotados 
 

 
1 Doutora, Letras Português/Espanhol, CCHEL, campus MCR. E-mail: juliana.franca@unioeste.br  
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O projeto previu a oferta de 24 vagas, divididas em duas turmas de até 12 participantes 
cada. Essa limitação visou favorecer a qualidade da interação e a organização dentro do 
espaço virtual. A divulgação ocorreu por meio das redes sociais e as inscrições foram 
realizadas via Google Forms. Dada a rápida disseminação de informações no universo 
virtual, todas as vagas foram preenchidas em menos de 24 horas. Os grupos foram 
compostos por ordem de inscrição.  
Para viabilizar os encontros, optou-se pela videoconferência, pois a modalidade 
proporciona experiência mais próxima da interação face a face, visto que permite a 
“convergência de mídias, fluidez da oralidade e diminuição da sensação de distância” 
(SANTOS; MARTINS, 2018, s.p.). Inicialmente, foram realizadas reuniões a partir da 
Plataforma Teams, entretanto, como havia limitação de recursos disponíveis a participantes 
externos à Unioeste (por exemplo: a possibilidade de utilização do chat), as atividades 
passaram a ser realizadas via Google Meet e o link de acesso era enviado semanalmente 
aos grupos. 
Entende-se que Charlas en español: en casa alinhou-se ao objetivo de desenvolvimento 
sustentável (ODS) “Educação de Qualidade”, que, entre seus princípios, inclui a promoção 
de “oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”2. Compreende-se que a 
própria concepção do projeto se relacionou a este objetivo ao visar proporcionar a 
aproximação e/ou aperfeiçoamento da habilidade oral em língua espanhola a um público 
heterogêneo: sem distinção de faixa etária, origem social ou intimidade com o idioma 
estrangeiro.  
Além disso, as temáticas escolhidas para promoção da conversação também estiveram 
atreladas a este ODS, pois se entende que a educação de qualidade é indissociável da 
promoção da reflexão crítica e da exposição dos sujeitos a diferentes culturas e modos de 
ser. Desta forma, elencam-se os temas que nortearam as discussões de cada encontro: 
 
1) A pandemia e o papel da ciência para seu enfrentamento; 
2) Provérbios populares em países de fala hispânica; 
3) O legado do cartunista argentino Quino; 
4) Efeitos de sentido: Dia da diversidade cultural X Descoberta da América; 
5) Diversidade cultural latino-americana; 
6) O valor do tempo para a sociedade contemporânea; 
7) Reflexões a partir da série espanhola “Ministerio del tiempo”; 
8) A celebração do Día de los muertos no México; 
9) Tradição mexicana: calaveritas literárias; 
10) Movimentos migratórios e preconceito; 
11) Celebrações natalinas na Colômbia: dia de la Inmaculada Concepción, dia de las 
velitas, las novenas; 
12) Tradições de ano novo: Colômbia x Brasil. 
 
Destaca-se, de modo especial, os debates proporcionados pelos temas 1, 4, 5 e 10, que 
aprofundaram as reflexões em torno da importância da educação como um direito humano 
fundamental, que contribui para alterações na tessitura social, especialmente ao refletir 

 
2 Informação disponível em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html - Acesso em 13/12/2020 
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sobre o acesso ao conhecimento científico e seu papel no atual cenário mundial (tema 1), 
bem como sobre as versões da história que estão cristalizadas, inclusive dentro do currículo 
escolar (sobretudo, ao tratar dos temas 4 e 5). 
Realizadas integralmente de forma remota, as atividades desenvolvidas buscaram valer-se 
de aporte ferramentas digitais capazes de promover a interação e favorecer a atitude ativa 
dos participantes, pois, como afirma Santos (2019, p. 76), acredita-se que “aprendemos 
mais e melhor quando temos a provocação do ‘outro’ com sua inteligência, sua experiência; 
sabemos que temos interfaces que garantirão a nossa comunicação com nossa fala livre e 
plural”. Dentre os instrumentos utilizados, destacam-se aqui o Nearpod, o MentiMeter e o 
Padlet. 
O Nearpod e o Mentimeter permitem a criação e a apresentação de conteúdos, que 
favorecem a interação entre quem apresenta (no caso do projeto, a professora) e os 
participantes, que constroem coletivamente o ritmo das atividades. Na imagem abaixo, 
reproduz-se um encaminhamento realizado no Nearpod em que se deveria relacionar 
vocábulos e significados, considerando o contexto de uma música porto-riquenha, cuja 
audição antecedeu este momento: 
 

 
Figura I: atividade desenvolvida no Nearpod 

 
O encaminhamento produziu um clima de descontração entre os participantes, que se 
sentiram motivados a estabelecer uma “mini-competição”, tentando formar os pares dentro 
do menor tempo possível – embora a disputa não fosse o objetivo inicial da proposta. A tela 
compartilhada pela professora, em que se podia visualizar a listagem de resultados parciais 
individuais, atuou como impulso para a disputa. Ao final, houve socialização das emoções 
geradas pela dinâmica, bem como a discussão de cada um dos pares formados, 
relacionando-os aos referentes culturais e sociais evocados. 
O MentiMeter também demonstrou potencial para o desenvolvimento de atividades do 
projeto. Entre outras funcionalidades, destaca-se a possibilidade de criação de nuvens de 
palavras, como a que se vê abaixo, elaborada pelos participantes durante o segundo 
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encontro. Como no encaminhamento descrito anteriormente, após a chuva de ideias, os 
resultados foram debatidos de forma coletiva. 
 

 
Figura II: atividade desenvolvida no MentiMeter 

 
Santos (2019) indica a necessidade de potencializar a interação tanto de forma síncrona 
quanto assíncrona, por isso, somadas às plataformas já mencionadas, destaca-se o uso do 
Padlet. Cada grupo possuía seu próprio mural, que cumpria a função de promover a 
socialização entre os participantes mesmo fora dos encontros virtuais. Nele, eram feitas 
postagens de fotos, notícias, vídeos e outras informações relativas às temáticas debatidas. 
Eventuais “tarefas”, também eram compartilhadas neste espaço, como as calaveritas 
literarias elaboradas pelos participantes por ocasião do nono encontro. É o que se ilustra 
na imagem reproduzida abaixo: 
 

 
Figura III: Padlet  

 
Somando-se aos meios virtuais mencionados, o Youtube também foi importante ferramenta 
para o desenvolvimento do projeto ao propiciar acesso a diferentes modalidades de vídeos 
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utilizados como mote para a conversação, especialmente os curtas-metragens em língua 
espanhola. 
 
 
Considerações Finais 
 
Com o distanciamento social devido à pandemia de COVID-19, as oportunidades para 
prática da língua espanhola tornaram-se mais escassas, o que poderia acarretar uma 
estagnação do processo de apropriação/aprimoramento do idioma. Desde modo, o projeto 
pôde atuar como ferramenta de fomento ao desenvolvimento da habilidade oral em um 
momento em que a interação presencial (nas escolas regulares, nos cursos de idioma e na 
própria universidade, por exemplo) estava - e continua estando - comprometida. 
Avalia-se, ainda, como positiva a realização do projeto de maneira virtual, visto que 
possibilitou a interação entre pessoas oriundas de diferentes espaços geográficos 
(Florianópolis, Balneário Camboriú, São Lourenço do Oeste, em SC, Marechal C. Rondon, 
Terra Roxa e Cascavel, no PR, por exemplo) e de distintas esferas (estudantes do ensino 
médio, professores de espanhol, alunos e egressos do curso de Letras, por exemplo). 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
O contato pode ser estabelecido via e-mail à coordenadora: juliana.franca@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
60635/2020 
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ANATOMIA NA WEB: LABORATÓRIO VIRTUAL DE ANATOMIA 
 
 

João Paulo de Arruda Amorim1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Elaine M. Porto Amorim2, Rodrigo Bianchi Zancanaro3, Thaíse Elllen 

Tesser4, Vitor Augusto Takahashi Diniz 5, Tayonara Georgiane Neppel6 
 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Anatomia; Ensino; Internet. 

 
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 nas diversas esferas do ensino público. A dificuldade de 
aprendizado da 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 de apoio, 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). 
 

 
1 Doutor, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: joao.amorim@unieoste.br 
2 Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: e_laineporto@yahoo.com.br 
3 Graduando, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: rodrigobzanc@gmail.com 
4 Graduando, Biologia, CCBS, Cascavel. E-mail: tesserellen@gmail.com  

5 Graduando, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: tdvitor@gmail.com 
6 Graduando, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: tgneppel@gmail.com 
 
 

873



 

 

 
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 
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 apoia 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 
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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 foram responsáveis pela busca de imagens e elaboração dos 
textos (roteiros teóricos de estudo) para o desenvolvimento de cada módulo. Todas as 
imagens contidas foram devidamente referenciadas. O coordenador do projeto foi o 
responsável pela revisão final de todo o conteúdo didático disponibilizado no ambiente 
virtual de ensino. Ao final, este conteúdo foi customizado para linguagem digital, contendo 
texto e imagens. Para a elaboração de um ambiente virtual foi utilizado a plataforma WIX 
por ser um software livre, ou seja, sem necessidade de aquisição de licença, além de fácil 
utilização e atualização. Foram desenvolvidas diversas mídias educacionais, conforme a 
necessidade de cada módulo de ensino.  

O site já está pronto e “rodando”, podendo ser acessado através do seguinte 
endereço: https://clickanato.wixsite.com/clickanato 
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Resultados 
 

Durante o período de agosto de 2018 à setembro de 2019, foi realizada a 
idealização e elaboração do site “CLICK ANATO 
(https://clickanato.wixsite.com/clickanato)”, com desenvolvimento da logomarca e 
conteúdo da página do site. Foram redigidos resumos teóricos e seleção de imagens de 
anatomia topográfica. Todo esse conteúdo já foi inserido na página do site e está 
disponível para toda população interessada (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Figura 1 – Fotografia da página do site https://clickanato.wixsite.com/clickanato, mostrando a artéria 
subclávia e suas partes.   

 

 
Além das imagens de livros, os bolsistas criaram desenhos artísticos 

confeccionados a mão, conforme exemplo (Figura 2), escaneados e feito o upload no site 
do projeto. Os alunos continuam fazendo as revisões de anatomia topográfica, edição das 
fotografias e desenhos artísticos artesanais. Nossa proposta futura é ampliar para 
elaboração de animações e biblioteca de artigos científico relacionados com o tema. 
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Figura 2 – Desenho artístico da escápula, vista anterior e posterior. Direitos reservados ao artista discente 
bolsista Rodrigo Bianchi Zancanaro. Conteúdo disponível no site https://clickanato.wixsite.com/clickanato. 

 
 
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 ou privadas, assim como a comunidade em geral interessada em aprender sobre 
a Anatomia Humana, facilitando o acesso da população à tal conhecimento.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mai: joao.amorim@unioeste.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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ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO LINGUÍSTICO-CULTURAL ENTRE DOCENTES E 

DISCENTES DO BRASIL E PARAGUAI 
 

Rejane Hauch Pinto Tristoni1  
Myriam Gabriely Moreira Vital2 

 
Área Temática: Cultura 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem de espanhol; romper com preconceitos e 
estereótipos; intercâmbio de línguas e culturas. 

 
Resumo: A presente ação objetiva refletir a importância do projeto de extensão “Atividade 
de intercâmbio linguístico-cultural entre os docentes e discentes do Brasil e Paraguai” não 
somente para o ensino e aprendizagem de espanhol, mas, principalmente, para a 
desconstrução de estereótipos e preconceitos em relação ao outro. Diante do objetivo 
proposto, realizou-se uma revisão bibliográfica seguida dos registros e da análise de 
dados coletados a partir de entrevistas com participantes de edições anteriores do projeto. 
Por fim, as considerações finais que buscam responder às perguntas propostas nesse 
trabalho.  

 
 
Apresentação 
 

Este estudo, objetiva refletir a importância do projeto de extensão “Atividade de 
intercâmbio linguístico-cultural entre os docentes e discentes do Brasil e Paraguai” não 
somente para o ensino e aprendizagem de espanhol, mas, principalmente, para a 
desconstrução de estereótipos e preconceitos em relação ao outro. 

Considerando o objetivo elencado, propõe-se as seguintes perguntas de pesquisa:  
a) É possível, por meio do conhecimento da cultura do outro, desconstruir discursos 

preconceituosos estabelecidos pelo senso comum?  
b) Há a possibilidade de, a partir de projetos de imersão linguística e cultural, 

incentivar os alunos a aprenderem uma língua estrangeira moderna?  
c) Qual é a importância de se conhecer a cultura do outro para o ensino 

aprendizagem de língua estrangeira, bem como para a desconstrução de estereótipos e 
preconceitos? 

Procurando responder a estas perguntas de pesquisa e diante do objetivo 
apresentado, o problema central deste estudo consiste em refletir sobre a contribuição do 
projeto de extensão “Atividade de intercâmbio linguístico-cultural entre os docentes e 
discentes do Brasil e Paraguai” para a prática docente.  

                         
1 Doutora em Letras, docente do Curso Letras - Língua Portuguesa e Espanhola e Respectivas Literaturas, 
Centro de Educação, Comunicação e Artes. Campus Cascavel. E-mail: rejanetristoni@gmail.com.  
2 Acadêmica do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Espanhola e Respectivas Literaturas, Centro de 
Educação, Comunicação e Artes. Campus Cascavel. E-mail: myriam.vital@unioeste.br. 
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Este trabalho afilia-se à área da Linguística Aplicada e fundamenta-se em Hall 
(2009), Moita Lopes (2002), Signorini (1998), Tristoni (2010), e outros. Tais pesquisadores 
demonstram, a partir de suas contribuições, estudar os problemas sociais em que a 
linguagem ocupa um lugar central e, dessa forma, contribuir para a ressignificação de 
identidades.  

Além disso, para explicar sobre o processo de ensino aprendizagem de línguas e a 
prática docente, bem como apresentar a historicização do ensino de línguas estrangeiras 
modernas, esta pesquisa, pauta-se também em Abadía (2000), Leffa (1999) e nas 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008). 

 
 

 
Procedimentos Adotados 
 

O ensino de línguas passou muitas transformações, desde o Método Gramática- 
Tradução, em que a aprendizagem de línguas centrou-se no ensino repetitivo e exaustivo 
da gramática, até os dias atuais, em que o ensino de línguas se centra, na maioria das 
vezes, na comunicação (ABADÍA, 2000). Neste sentido, o ensino-aprendizagem de 
línguas passou por um período de busca por um método perfeito, de um método que 
garanta a aprendizagem do estudante de língua estrangeira. Com isso, entende-se a 
importância de buscar práticas pedagógicas que contribuam para o processo de 
aprendizagem da língua espanhola.  

Diante desse entendimento, pode-se afirmar que o ato de expor os alunos em 
situações de imersão na língua e na cultura paraguaia transforma-se em um valioso 
instrumento de aprendizagem, bem como numa maneira agradável e eficaz de aprender 
um idioma, já que proporciona, aos acadêmicos, oportunidades de comunicação e de 
conhecimento, além de romper com estereótipos e preconceitos existentes.   

 Lembrados, em tempo, que devido ao isolamento social imposto pela Covid-19 
algumas atividades precisaram ser alteradas e /ou canceladas como, por exemplo, a 
viagem à Assunção e região paraguaia. 

Para a realização deste trabalho buscou-se, em primeiro lugar, como aporte teórico 
para sustentação desta pesquisa, as leituras de textos de em Hall (2009), Moita Lopes 
(2002), Signorini (1998), Tristoni (2010), e outros. Em segundo lugar, consistiu no registro 
de dados que ocorreu por meio de entrevistas dos participantes do projeto que realizaram 
a viagem de estudos a Assunção. Em terceiro lugar, a análises das entrevistas. Por fim,  
as Considerações Finais. 

Ensinar não é transferir conhecimentos ou depositá-los, é, contudo, explica Freire 
(1996), uma troca de saberes, de experiências de (des)construção do conhecimento, de 
rejeição a qualquer forma de discriminação que possa separar os indivíduos, de romper 
com as fronteiras excludentes. Respeitar o conhecimento do outro significa também 
respeitar a sua cultura e sua identidade, levando o indivíduo, por meio da ação 
pedagógica, entender que os sujeitos são históricos condicionados a uma realidade e a 
uma cultura que precisa ser respeitada e valorizada. 

Neste sentido, destaca-se a importância de conhecer outras culturas e outras 
línguas, uma vez que os participantes discursivos constroem significado ao conhecerem 
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histórias, línguas e culturas, pois “pessoas se tornam conscientes de quem são, 
construindo suas identidades sociais ao agir no mundo através da linguagem” (MOITA 
LOPES, 2001, p. 304). 

A imersão dos alunos de espanhol em um país de fala espanhola, proporciona, não 
somente, o conhecimento de línguas e da história de outro país, mas também, a 
reconstrução da própria identidade e a o respeito ao outro. 

 Objetivando compreender a a (des)construção dos (pré)conceitos estabelecidos 
pelos participantes do projeto de extensão “Atividade de intercâmbio linguístico - cultural 
entre os docentes e discentes do Brasil e Paraguai”, optou-se pela metodologia de 
pesquisa a partir de entrevistas estruturadas, que proporcionam um maior entendimento 
acerca da temática, a partir das práticas discursivas dos participantes. 

Lakatos e Marconi (2003, p.196) expõem que, dentre as vantagens da entrevista, é 
particularmente significativo que o outro seja ouvido e compreendido, sendo esta, um 
instrumento “por excelência da investigação social”. Além disso, as autoras observam 
que, a partir deste método, é possível “descobrir quais fatores podem influenciar as 
opiniões, sentimentos e conduta e por quê” (LAKATOS E MARCONI, 2003, p.196). 

Partindo do pressuposto Bakhtiniano (1975) de que a língua é uma construção 
social, portanto, histórica e cultural - que envolve interação entre os sujeitos, uma vez que 
a linguagem é carregada de ideologia -  a entrevista foi elaborada com perguntas abertas 
e de múltipla escolha, no intuito de evidenciar a construção e desconstrução das 
identidades dos sujeitos, diante de suas considerações sobre o Paraguai, em seus 
aspectos históricos, linguísticos, culturais e artísticos. E, ainda, ousa-se em buscar 
compreender as práticas discursivas cotidianas em seus enunciados, referentes a 
comentários e opiniões acerca da temática, rastreando traços que apontam a mudança e 
a transformação dos indivíduos participantes do projeto.  
 
Resultados 
 

Diante da análise das entrevistas com participantes das edições anteriores do 
projeto de intercâmbio linguístico-cultural, percebe-se que grande parte dos entrevistados 
assume, inicialmente, uma postura preconceituosa a respeito do país. No entanto, a partir 
da participação, no decorrer do projeto de extensão, ao participar das práticas discursivas 
do outro, os participantes desconstroem os conceitos pré-estabelecidos. Um dos aspectos 
mais marcantes, de acordo com os entrevistados, foi a forma acolhedora do povo 
paraguaio para com os turistas, sendo esta uma perspectiva percebida de forma unânime 
com as entrevistas. 

A respeito da linguagem, os entrevistados observaram a presença de dois idiomas 
oficiais no país: o espanhol e o guarani. Neste sentido, nota-se que o guarani chamou a 
atenção dos participantes do projeto, por se tratar de uma língua indígena, diferente das 
expectativas que haviam criado - de um espanhol sem variantes linguísticas - leia-se um 
espanhol da Espanha, típico de aulas tradicionais de língua estrangeira moderna, sem 
traços regionais, bem como por se tratar de uma língua indígena que é muito valorizada e 
falada por seu povo. Confirma-se, sob esta ótica, o que expõe Silva (2000, p.73), que as 
diferenças devem ser compreendidas como processo, visando a celebração e a 
problematização destas, evitando a cristalização e a heterogeneização das identidades.  
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Em relação à cultura, os participantes do projeto relataram que ao visitarem as 
escolas, os paraguaios realizavam as apresentações de danças com vestimentas e 
músicas típicas, que muito chamaram a atenção. Nesta perspectiva, acredita-se que seja 
imprescindível que os discentes - ao serem imersos em uma cultura distinta, a fim de 
aprenderem uma língua estrangeira - tenham acesso aos elementos culturais e artísticos 
daquele povo, visando tanto obter uma aprendizagem significativa, como ressignificar 
ideias e promover a transformação social e o desenvolvimento de sua própria identidade, 
uma vez que “a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade” (HALL, 
2011, p.11). 

Diante disso, é possível afirmar que esse projeto, além de fortalecer as relações 
entre os participantes do projeto tanto do Brasil como do Paraguai, busca oportunizar por 
meio de situações e instrumentos efetivos para o processo de ensino aprendizagem, sem 
deixar de refletir a sua preocupação inicial que é a(des)construção de estereótipos e pré-
conceitos, ademais de permitir que os alunos obtenham um conhecimento efetivo, 
baseado em situações reais, com indivíduos reais, sem culturas ou artes idealizadas e 
estereotipadas, rompendo fronteiras sendo uma ponte para que os sujeitos se 
transformem e transformem o meio em que estão inseridos.  
 
 
Considerações Finais 
 

De forma geral, a presente ação de extensão contemplou parte dos objetivos 
propostos, embora algumas atividades tenham sido suspensas e/ou canceladas devido ao 
isolamento social imposto pela pandemia mundial do vírus Covid-19. Contudo, é 
importante destacar que este projeto tem grande valia no contexto de ensino 
aprendizagem da língua estrangeira. 
 Ademais, foi possível perceber, através de entrevistas direcionadas aos 
participantes de edições anteriores do projeto, que houve a real desconstrução de pré- 
conceitos e estereótipos que permeavam os discursos e pensamentos dos sujeitos, que – 
por desconhecimento – e mesmo por construções ideológicas, obtinham uma visão 
distorcida da cultura paraguaia.  
 O processo de imersão linguística e cultural, neste sentido, demonstra grande 
importância para a formação de acadêmicos, uma vez que os participantes discursivos 
constroem significado ao conhecerem a história e a cultura. É fundamental que seja 
adquirida a compreensão de que saber lidar e respeitar as diferenças e pluralidades de 
outros contextos e indivíduos, contribui não apenas para a formação universitária dos 
participantes e demais envolvidos na ação, mas para uma formação mais humanizadora, 
que compreende a si e ao outro, de maneira mutável, construindo indivíduos que estejam 
abertos às mudanças e a trocas de experiências com outras pessoas. Em outras 
palavras, a imersão dos alunos de língua estrangeira e demais participantes em um país 
de fala espanhola, proporciona, não somente, o conhecimento da língua e da história de 
outro país, mas também, a construção de sua própria identidade. 

Diante do exposto, conclui-se que, através do conhecimento da cultura do outro, 
sobretudo a partir do projeto de imersão linguística e cultural, é possível desconstruir 
discursos preconceituosos e generalistas, que permeiam o contexto de aprendizado dos 
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alunos. Sendo assim, evidencia-se que, a partir dessa desconstrução, gerou-se, aos 
alunos participantes do projeto, novas facetas que contribuem significativamente para a 
aquisição da língua moderna estrangeira, neste caso, em específico, o espanhol.  

Outrossim, foi possível perceber que apenas através de conhecimentos 
fundamentados há a possibilidade de romper com discursos falaciosos, o que o projeto de 
extensão Intercâmbio linguístico entre docentes e discentes do Brasil e Paraguai 
contribuiu, haja posto que a partir do momento em que os alunos e professores obtiveram 
uma maior proximidade com a cultura paraguaia, observando que o país não se restringia 
puramente à Ciudad del Este. 
 
Forma(s) de contato com a ação 

Para contato com a ação, entrar em contato diretamente com as organizadoras, 
pelos e-mails: myriam.vital@unioeste.br ou rejanetristoni@gmail.com. 
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Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Bombyx mori; mídia digital; conhecimento científico didático 

 
Resumo 
 
O projeto de extensão Biologia do Bicho-da-Seda auxilia no ensino e aprendizado de alunos 
e professores do ensino regular e graduação de Cascavel-PR e região, fornecendo 
informações científicas de forma simples e didática sobre o bicho-da-seda. O projeto é 
focado no tripé ensino-pesquisa-extensão. Atualmente ele está no ambiente virtual 
possibilitando a democratização da informação, ampliando as oportunidades educacionais 
e facilitando o acesso ao conhecimento deste importante holometábola. 
 
Apresentação 
 

A base do ensino atual é majoritariamente tradicional, onde o professor é o detentor 
do conhecimento e o aluno é o indivíduo que precisa ser moldado (Colégio Erasto Gaertner, 
2019). O ensino de ciências é normalmente passado aos alunos de forma expositiva e 
teórica, mas a ciência é baseada na experimentação e participação ativa do indivíduo, 
dessa forma, o aluno não consegue dimensionar o quão importante e vasto é o 
conhecimento científico, uma vez que seu interesse no assunto não é despertado de 
maneira correta. Além disso, estudos mostram que quando o aluno participa ativamente da 
construção de um conceito ou conteúdo, a aprendizagem é mais efetiva e eficiente 
(NICOLA; PANIZ, 2016; ZUANON; DINIZ; NASCIMENTO, 2010). Entretanto, migrar 
drasticamente de um ensino tradicional para uma forma mais interativa e teórico-prático 
não é uma tarefa fácil para o professor, uma vez que isso exige uma carga horária da 
matéria diferenciada, recursos didáticos adequados, além, do apoio dos responsáveis pelas 
escolas e do governo. Apesar disso, cada vez mais os professores têm buscado levar às 

 
1 Doutora, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: edneiabt@gmail.com. 
2 Graduanda, Ciências Biológicas–Bacharelado, CCBS, Cascavel. E-mail: carolinadtb@gmail.com. 
3 Graduanda, Ciências Biológicas–Bacharelado, CCBS, Cascavel. E-mail: gabiaraujo-gabrieli@outlook.com. 
4 Graduando, Ciências Biológicas–Bacharelado, CCBS, Cascavel. E-mail: diefran.rodriguez@gmail.com. 
5 Doutora, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: rosecb@gmail.com.  
6 Doutora, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: lucineiacr@gmail.com.  
7 Mestre, Ciências, CCBS, Cascavel. E-mail: celeste.paiva@unioeste.br.    
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salas de aulas atividades que desenvolvam o pensamento crítico dos alunos e a 
possibilidade de participar de forma ativa na aprendizagem (CARVALHO et al., 2018; 
GIORDAN, 1999). Nesse sentido, o papel das universidades, através do tripé ensino-
pesquisa-extensão, se torna um meio de extrema importância, principalmente no que tange 
à extensão onde os acadêmicos têm a oportunidade de praticar o que aprendem na 
universidade e o público alvo se beneficia desta prática. Assim, os projetos de extensão 
contribuem diretamente com a sociedade disponibilizando o aprendizado, proporcionando 
o desenvolvimento na vida de cada cidadão e provocando mudanças sociais (RODRIGUES 
et al., 2013).   

Dessa forma, o projeto de extensão Biologia do Bicho-da-Seda, desenvolvido na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE desde 2008, vem contribuindo 
com as escolas de ensino fundamental e médio e universidades de Cascavel - PR e região, 
difundindo conhecimentos científicos de forma lúdica e didática sobre o bicho-da-seda, 
Bombyx mori. Através de modelos didáticos confeccionados pelos integrantes do projeto, a 
UNIOESTE leva à comunidade a oportunidade de aprender sobre esse importante inseto 
holometábola que se destaca tanto na área sericícola como na área do ensino de ciências 
e biologia. Além de apresentar o conteúdo sobre a biologia e morfologia anatômica do 
inseto, o projeto traz curiosidades e características particulares sobre bicho-da-seda. 

Atualmente, o projeto se encontra disponível no ambiente virtual denominado 
Website Biologia do Bicho-da-Seda. O website proporciona o estudo do bicho-da-seda de 
maneira efetiva, através do lúdico e do tecnológico, é extremamente interativo e didático 
onde qualquer pessoa com acesso à internet pode pesquisar e aprender sobre o inseto. 
Pelo fato de o meio digital vir ganhando espaço e destaque na sociedade, a criação e 
disponibilização do Website do Bicho-da-Seda é de extrema relevância, permitindo a 
ampliação de conhecimentos científicos de forma acessível para a população em geral. 
Ademais, durante o período de isolamento social proporcionado pela pandemia da covid-
19, a procura por conteúdos virtuais foi intensificado pelos estudantes, verificando-se a 
importância de sites confiáveis e com conteúdos científicos plausíveis e didáticos no meio 
digital. Destaca-se também que ao mesmo tempo que o website foi disponibilizado no 
ambiente virtual, o projeto vem atendendo as escolas de ensino fundamental e médio e a 
população de forma geral, expondo todo o material produzido. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Em 2019 os modelos didáticos confeccionados pelos membros do projeto, dentre 
eles, exemplares de espécimes fixados, ciclos de vida entre outros foram reformados e ou 
refeitos e na sequência organizados para o atendimento das escolas e da população local.  

Visando uma maior divulgação do projeto, este foi apresentado junto ao evento 
promovido pela PROEX “Unioeste na Comunidade” expondo-se o material do bicho-da-
seda no calçadão do centro da cidade de Cascavel-PR. Pessoas presentes no local, desde 
crianças a adultos, mostraram muito interesse em conhecer o inseto e a sua importância 
na sericicultura. Em seguida o projeto foi exposto no Evento “Domingão-Calcadão-
Fechadão”, onde exemplares de lagartas vivas, exemplares do ciclo de vida, amostras de 
vestimentas de seda, casulos, histórias em quadrinhos do inseto, banners, entre outros 
materiais chamaram muita atenção da comunidade que por ali passavam e assim, foi 
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explicado para esse público sobre a importância do inseto no ensino e na área sericícola 
sanando muitas dúvidas apresentadas por estes (figura 1).    

Para uma melhor explicação com embasamento científico tanto nos atendimentos as 
escolas quanto nos eventos científicos e a população em geral, nosso grupo do projeto de 
extensão do bicho-da-seda busca conhecer cada vez mais o inseto, junto ao grupo de 
pesquisa que tem muito conhecimento sobre o bicho-da-seda.  Dessa forma, a partir de 
pesquisas desenvolvidas e ações realizadas pela extensão, o projeto se encontra 
frequentemente presente em eventos científicos essenciais para a divulgação do ensino, 
pesquisa e extensão universitária (figura 2). Para entender melhor o desenvolvimento do 
inseto e obter imagens do mesmo para publicação no Website do Bicho-da-Seda, quando 
necessário, solicitamos à empresa sericícola o inseto vivo. Nesse sentido o aluno 
participante do projeto aprende na prática sobre o processo de criação, a alimentação com 
folhas de amoreira, que é exclusiva, e o desenvolvimento do inseto. Todo esse 
conhecimento é importante para que o aluno integrante do projeto transmita informações 
plausíveis e cientificamente pautada aos alunos do ensino fundamental e médio e demais 
pessoas que visitam o projeto. Além de contribuir com o aprendizado, a criação do inseto 
em laboratório oportuniza a produção de fotos e imagens que são utilizadas como material 
do Website do Bicho-da-Seda. 

Para a atualização do website os textos sobre a lenda, classificação taxonômica, 
ciclo de vida (ecdise/muda, metamorfose, emergência do adulto, casulo e reprodução), 
anatomias interna e externa e alimentação do inseto, foram atualizados. Vídeos e imagens 
das diferentes fases de desenvolvimento do bicho-da-seda foram produzidos, para que 
junto com os textos, imagens de boa qualidade fossem disponibilizadas, deixando o 
conteúdo do site completo e acessível para pessoas de diferentes faixas etárias que o 
visitam.  

Os arquivos digitais obtidos foram disponibilizados no website em abas específicas 
e organizadas para maior compreensão daqueles que o consultarem. Ainda, para que a 
comunidade tenha acesso aos trabalhos que são realizados sobre o bicho-da-seda na 
UNIOESTE, artigos e resumos produzidos pela equipe do projeto de extensão e da 
pesquisa do bicho-da-seda foram organizados e disponibilizados em aba específica do 
website, também foram inseridas abas para divulgar as parcerias de fomento e abas dos 
membros da equipe do projeto. E por fim, foi adicionado abas específicas para contato com 
os membros do projeto e para o envio de possíveis dúvidas e sugestões de melhorias em 
relação a todo o conteúdo fornecido pelo website (figura 3). Na sequência, em dezembro 
de 2020, o website Biologia do Bicho-da-Seda foi disponibilizado na página da UNIOESTE, 
com o endereço eletrônico https://www.unioeste.br/portal/bichodaseda.   
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Figura 1 – Acadêmicos do projeto de extensão Biologia do Bicho-da-Seda divulgando o projeto no evento 

“Domingão-Calçadão-Fechadão” 
 

 
Figura 2 – Certificado de participação do projeto em evento científico e acadêmico do projeto apresentando 

neste evento. 
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Figura 3 – Visão geral da página inicial do Website Biologia do Bicho-da-Seda e de suas abas principais e 

destaque ao contador de visitantes do site. 

 
Resultados 
 

O projeto Biologia do Bicho-da-Seda, durante todos os seus anos de atuação na 
comunidade, vêm atuando de forma ativa garantindo que o tripé ensino-pesquisa-extensão 
esteja constantemente reforçado. A partir das visitas que as escolas fazem ao projeto na 
UNIOESTE ou quando o projeto é levado nas escolas de ensino fundamental e médio, a 
universidade entrega à sociedade os resultados do seu compromisso de garantir o ensino 
de qualidade. A forma de trabalho realizado no projeto proporciona um conhecimento 
científico agradável, descontraído e didático sobre a biologia do bicho-da-seda, facilitando 
a aprendizagem dos alunos e permitindo aos graduandos a experiência de ensinar por um 
dia, o que é muito gratificante para ambos, para o aluno e para o graduando. Alinhada às 
atividades lúdicas junto às escolas, o Website Biologia do Bicho-da-Seda promete ser uma 
ferramenta de grande procura, pois seu conteúdo traz informações relevantes e didáticas 
sobre o inseto, assim, o website torna-se uma ferramenta importante para as escolas de 
ensino fundamental e médio, universidades e a população de forma geral.  Sendo uma 
ferramenta virtual o projeto pode ser acessado por uma vasta comunidade do mundo e 
nesse sentido, é possível que o número de acessos ao site seja grande e realizado por 
pessoas de diferentes graus de estudo.  Assim, espera-se que as visitas ao website, 
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 a importância da 
universidade pública, gratuita, universal e de qualidade para todos. 
 
Considerações Finais 

 
O projeto “Biologia do Bicho-da-Seda” apresenta grande importância no processo 

ensino-aprendizagem, pois trata-se de um projeto que transmite o conhecimento científico 

889



 

 

sobre a biologia do bicho-da-seda, de forma lúdica e didática. Atualmente, o projeto conta 
com um website e visto que este é disponibilizado na Rede Mundial de Computadores, de 
forma ilimitada, sendo acessado em qualquer lugar do mundo, torna 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 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 
Endereço do website: https://www.unioeste.br/portal/bichodaseda  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
23931/2008 
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CLUBE DE CIÊNCIAS NOVOS HORIZONTES 

 
 Douglas Cardoso Dragunski1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Kenndroa Volnes de Araujo1, Alex da Silva Cirino1, Beatris Maria Cusman1, 
Beatriz Ribeiro de Souza1, Bruna Merlo de Assumpção1, Cíntia Carolina Silva1, Cristina 

Barcaro München2, Débora Garcia1, Douglas Cardoso Dragunski1, Eliane Souza dos Reis 
Hipólito3, Eloize Tainá Schanoski1, Giancarlo Di Vaccari Botteselle1, Graciele Berndt1, 

Heloisa Bazzanella Santana1, Helton José Wiggers1, Henrique Konflanz Moreto de Lima1, 
Jonatas Ricardo Zwick1, Juliano Castilho dos Santos1, Juliano Meurer Backes 1, Leandro 

Pais de Paula1, Lucas Henrique Wessling Schlindvein1, Marcos Freitas de Moraes1, 
Matheus Alexsander de Oliveira1, Nadia Abi1, Nicoly Bianchini Meireles1, Rafael Vargas 

Aglio1, Rodrigo Pires de Souza 4. 
 

1 Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste - Campus Toledo – CECE. 
2 Colégio Estadual Presidente Castelo Branco- PREMEN – Rua Guaíra 3275 J. La Salle – Toledo. 
3 Colégio Estadual Novo Horizonte- Rua Pacífico Dezen 428- J. Coopagro – Toledo- PR.  
4 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – Rua Cristo Rei 19- Vila Becker – Toledo PR 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologia Estratégia de ensino-aprendizagem 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Clube de Ciências, Ensino-Aprendizagem, Popularização da Ciência. 
 
Resumo 
O presente projeto de extensão foi criado, visando dar continuidade às atividades que 
foram desenvolvidas e coordenadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência - PIBID Química da UNIOESTE – Toledo PR - 2017, com os estudantes do 
Colégio Estadual Novo Horizonte. Com o encerramento do grupo PIBID Química em 
2018, a comunidade escolar demonstrou interesse em dar continuidade nas atividades e 
práticas educacionais desenvolvidas com o grupo, confirmando a possibilidade da criação 
do Clube de Ciências, um espaço de troca de informações, socialização, criatividade, um 
ambiente facilitador de aprendizagem. 
 
 
Apresentação 
 

Esse projeto de extensão teve como objeto a criação e implantação do “CLUBE DE 
CIÊNCIAS NOVOS HORIZONTES”, com os estudantes das turmas do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, do Colégio Estadual Novo Horizonte – Jardim Coopagro – 
Toledo PR. Bem como auxiliar os participantes a desenvolver e estruturar um clube de 
ciências com um conjunto específico de orientação, voltados para ensino/aprendizagem e 
popularização da ciência. Assim como: desenvolver práticas relacionadas aos conteúdos 
estudados em sala de aula, complementar as pesquisas com os assuntos científicos de 
destaque no momento histórico, problematização de um tema proposto pelos estudantes, 
desenvolver atividades que envolvam a comunidade escolar auxiliando-a na resolução de 

891



 

 

situações problema, produção de atividades que visem o bem-estar, a busca pelo 
conhecimento, a tentativa de soluções de problemas e a melhoria da qualidade de vida. 

O presente projeto de extensão foi criado, visando dar continuidade às atividades 
que foram desenvolvidas e coordenadas pelos estudantes de Licenciatura em Química 
Kenndroa Volnes de Araújo e Paulo Menegotto dos Santos, do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID Química UNIOESTE – campus de Toledo PR, no 
período de 2017, com os estudantes do Colégio Estadual Novo Horizonte, Bairro Jardim 
Coopagro, nas turmas do ensino médio. A iniciativa da criação do clube de ciências surgiu 
em decorrência das experiências vivenciadas com os estudantes e o grupo PIBID - 
Química, no qual elaboraram trabalhos que foram apresentados na 1° Feira de Ciências 
Toledo - FECITOO I, realizada pelo Núcleo de Ensino em Ciências NECTO – UNIOESTE 
- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo. Com o encerramento do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID Química UNIOESTE no 
ano de 2018, os estudantes do colégio Estadual Novo Horizonte demonstraram interesse 
em dar continuidade nas atividades e práticas educacionais desenvolvidas com o grupo, 
confirmando a possibilidade da criação do Clube de Ciências.  

O projeto “Clube de Ciências Novos Horizontes”, até o presente momento tem 
propiciado um ambiente alternativo de ensino, popularização da ciência e 
aperfeiçoamento dos discentes, Licenciatura em Química, como futuros docentes. Além 
de proporcionar a comunidade escolar, Colégio Estadual Novo Horizonte, a oportunidade 
de participarem de projetos de iniciação científica com a orientação de uma Equipe de 
Colaboradores, que inclui os professores de Ciências da Natureza (Biologia, Matemática, 
Física e Química) do Colégio Estadual Novo Horizonte-Toledo PR. Professora de Biologia 
(Fundadora do Clube de Ciências Colégio Premem), colaboradora externa do Colégio 
Estadual Presidente Castelo Branco – PREMEN, Toledo PR. Quatro professores, 
coordenadores do projeto, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 
Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE. Universitários dos Cursos de 
Licenciatura em Química (18 alunos participantes) e Secretariado Executivo (1 aluno 
participante) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE - Campus Toledo 
PR. Um aluno de graduação em Engenharia de Bioprocessos Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná UTFPR – Campus Toledo PR. 

 
 
Procedimentos Adotados 

 

Para a implantação do Clube de Ciências no Colégio Estadual Novo Horizonte, 
adotou-se uma metodologia participativa, de caráter socioeducativos, dentro de um 
processo de interação direta entre os docentes, discentes, comunidade escolar e 
instituições parceiras do projeto, tendo como alvo público, os alunos do Ensino 
Fundamental (6°, 7°, 8° e 9° anos) e Ensino Médio (1°, 2° e 3° anos) do Colégio Estadual 
Novo Horizonte.  

As atividades desenvolvidas no Clube de Ciências são orientadas e coordenadas 
pelos os acadêmicos, em parceria com os professores do colégio e sob a orientação e 
supervisão dos coordenadores do projeto de extensão, mas as sugestões dos problemas 
ou propostas das atividades sempre partem dos estudantes do colégio.  
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O Projeto iniciou com a apresentação aos participantes sobre o seu funcionamento, 
organização e documentos necessários a serem requisitados para que os estudantes 
pudessem participar do projeto. Após a apresentação do projeto à comunidade escolar e 
informações gerais sobre o funcionamento do projeto, iniciou-se a fase de inscrição dos 
alunos interessados através de reuniões e se estabeleceu junto com os estudantes o 
local, os horários e dias viáveis. 

Outra fase foi à preparação de materiais para registro dessas reuniões como: livro 
Ata Estatuto/Regulamento, documentos de registro dos estudantes, autorização de uso de 
imagens/e dados, ideias sobre atividades. Realizou-se também um questionário sobre os 
conhecimentos prévios que os estudantes possuíam sobre “o que é ciência?” para futura 
avaliação da evolução dos estudantes no decorrer do projeto.  

As atividades experimentais do Clube de Ciências Novos Horizontes tiveram início 
no começo de abril de 2019, com a participação de 48 alunos, com uma turma de alunos 
do Ensino Fundamental no período matutino e duas turmas, uma do Ensino Fundamental 
e outra do Ensino Médio, no período vespertino. Atualmente, participam regularmente das 
atividades o total 35 estudantes do Ensino Fundamental e Médio, divididos em três 
turmas, apresentados a seguir na TABELA 1: 
 
 Tabela 1: Fonte Projeto Clube de Ciências Novos Horizontes (2019- 2020) 

Turma Dia da semana Horário Número de alunos 

Ensino Médio Segunda-feira  16h00min – 17h30min  10 estudantes 

Ensino Fundamental Terça-Feira 16h00min – 17h30min 15 estudantes  

Ensino Fundamental Sexta-Feira  09h30min- 11h00min 10 estudantes 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CLUBE DE CIÊNCIAS NOVOS HORIZONTES 

 
Os estudantes membros do clube participaram da 3° Feira de Ciências de Toledo III 

FECI-TOO – UNIOESTE 2019 - com cinco projetos: 
 
1. Projeto Bioplástico - Confecção de um bioplástico a partir de uma reação química, 

utilizando o amido extraído da batata, de modo a reutilizar o material de baixo valor 
relativo. O protótipo proposto foi de caráter educacional, com a finalidade de demonstrar o 
processo de síntese polimérica e promover a conscientização sobre a poluição, pelo 
descarte de materiais industrializados (embalagens plásticas) que levam muitos anos a se 
degradarem no meio ambiente, e mostrar que vale a pena investir em alternativas 
sustentáveis, para mudar esse panorama atual.  

 
2. Projeto Erosão do Solo - Este projeto teve como objetivos gerais demonstrar 

como ocorre a erosão hídrica do solo, enfatizando a importância da cobertura vegetal, e 
mostrando em três situações diferentes como se dá a ação da água da chuva no 
desprendimento de partículas e erosão do solo.  

 
3. Projeto Energia Eólica - Neste Trabalho foi desenvolvido um mine gerador eólico 

como fonte alternativa de gerador de energia limpa.  
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4. Projeto Jardim Químico e o processo Osmótico - Com esse trabalho os 
estudantes demonstraram os processos de osmose em células animais e vegetais, 
estabelecendo relações entre a osmose e os processos que ocorrem na natureza, 
aproximando assim, os conteúdos com o seu cotidiano.  

5. Projeto Protótipo Motor de Combustão - O presente projeto teve como objetivo 
confeccionar um protótipo de motor a combustão demonstrando como converter energia 
térmica (calorífica) em trabalho mecânico (energia mecânica). Relacionar os conceitos 
básicos de trabalho e energia e sua aplicação em nosso dia a dia demonstrando como 
funciona um motor de combustão interna.  
 

No decorrer do ano de 2020 foram realizadas algumas reuniões com os estudantes 
membros da comunidade escolar, devido à quarentena e a crise sanitária provocada pelo 
COVID. Nesses encontros definimos nosso plano de ações para desenvolvermos os 
próximos projetos. 

Para o ano de 2021 a temática a ser trabalhada nas próximas atividades do clube, 
envolverá os conhecimentos em Química, Geografia, Biologia, História, Matemática e 
Física. Iremos aproveitar a Horta comunitária presente no espaço escolar para criar uma 
composteira. O trabalho terá como base o desenvolvimento da composteira para estudo 
do meio ambiente, tendo como foco despertar os alunos para as questões ecológicas, 
através da percepção de que fazem parte do ambiente, buscando uma visão 
socioambiental de participação humana. Ainda dentro desse iremos trabalhar em parceria 
com a professora de história a temáticas especiarias e conhecimentos da cultura africana 
e indígenas sobre plantas medicinais, iremos propor experimentos de extrações para fins 
de estudos das funções orgânicas de algumas plantas, que serão cultivadas na horta da 
escola. 

Faz parte da metodologia do projeto, o estudo da realidade local e das demandas da 
comunidade escolar.  

No momento criamos grupos nas redes sociais com os alunos, a fim de mantermos 
contato e continuar definindo os futuros projetos, assim como dar auxílio pedagógico nas 
aulas em EAD que estão sendo realizadas na escola. Muitos dos alunos não têm acesso 
à internet, computadores ou mesmo celulares, isso tem dificultado nossas ações no 
projeto. Para esse ano abrimos novas turmas aos estudantes da comunidade escolar, em 
função disso o projeto contará com a participação de novos estudantes da graduação afim 
de que possamos dar todo o apoio as estudantes membros do projeto. 

 
 
Resultados  

 

Os estudantes tiveram um ciclo de atividades experimentais envolvendo várias áreas 
da ciência, sempre conciliando os conteúdos teóricos estudados em sala de aula. Foram 
realizadas oficinas na escola, elaboração de atividades de inclusão social para 
comunidade escolar, monitorias com os estudantes, preparo de atividades para 
participação em eventos, estudos dirigidos com materiais científicos, sobre assuntos 
relacionados ao conhecimento cientifico, preparo de experimentos, auxilio pedagógica a 
professora de química do colégio, desenvolvendo aulas experimentais, bem como auxilio 
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pedagógicos aos estudantes para tirarem suas duvidas nos conteúdos de química, física, 
matemática e ciências.  

A criação do Clube de Ciências possibilitou a comunidade escolar um espaço de 
troca de informações, socialização, criatividade, um ambiente facilitador de aprendizagem. 

 
 
Considerações Finais 

 
“A capacidade de pensar e agir, num processo contínuo de reflexão da prática e 

construção do conhecimento científico é fator determinante para uma ação mais 
consciente, crítica, competente e transformadora” (FREIRE, 2001). “E deve ser 
estimulada desde o início da escolarização, não para se criar novos cientistas, mas 
para que o desenvolvimento dos estudantes seja de qualidade e centrada neles 
mesmos, na sua formação para continuidade nos estudos, e na sociedade” 
(CACHAPUZ, et. al., 2004). 

Segundo SANTOS1 2007 um clube de ciências: 
 

[...] é um local onde todos podem trocar ideias e realizar suas reuniões, leituras e, 
acima de tudo, pesquisar dentro da própria comunidade. Os estudantes, dentro 
desse processo, problematizam, duvidam e buscam resultados. Cria-se uma 
oportunidade para o surgimento de uma formação científica. Um estudante crítico 
começa a questionar o mundo a seu redor.  
 

Partindo-se desse pressuposto, a Escola é um espaço ímpar para essa aproximação 
com a sociedade, uma vez que ela é "o espaço no qual se deve favorecer, a todos os 
cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, a 
possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade 
e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania" (BRASIL; p. 9, 2018). 

A criação do projeto “Clube de Ciências - Novos Horizontes”, na comunidade escolar 
Colégio Estadual Novo Horizonte, nos possibilitou enquanto futuros educadores, em 
Química Licenciatura, criar um ambiente alternativo de ensino e aprendizagem aos 
estudantes da comunidade escolar, proporcionando um espaço novo aos alunos, onde 
são trabalhados conteúdos que não podem ser exauridos em sala de aula, desenvolvendo 
estratégias diferenciadas, para transformar o saber científico em ações que, 
posteriormente, contribuirá para desenvolvimento e melhorias á qualidade de vida dos 
estudantes envolvidos no projeto, bem como melhoria à comunidade escolar.   

Pois com a criação do Clube de Ciências no espaço escolar, foi possível exercitar 
com os estudantes envolvidos, um processo educativo e interdisciplinaridade, a partir dos 
estudos abordados na disciplina de Química, com outras áreas da educação (História, 
Biologia, Ciências, Física, Matemática, Português, etc). Aprimorando assim, a leitura e 
compreensão de textos científicos, realizando a transposição dos saberes científicos para 
seu cotidiano, transformando assim a sua realidade social para que possam se tornar 
cidadãos com saberes consistente e consciência crítica. 

 Além do que, os estudantes da comunidade escolar Colégio Estadual Novo 
Horizonte, localizado na comunidade do Bairro Jardim Coopagroo, Toledo- PR.; contam 
com a orientação e participação de uma equipe formada por docentes, discentes, 
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comunidades escolares e instituições colaboradoras, a qual contribuirá significativamente 
com a sua formação educacional e científica dos estudantes, bem como também para o 
desenvolvimento profissional dos discentes do curso de Licenciatura Química- 
UNIOESTE, campus Toledo- PR.; envolvidos com o projeto, como futuros professores em 
suas áreas de atuação.  

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Coordenador do projeto: Douglas Cardoso Dragunski 
E-mail institucional: dcdragunski@gmail.com Fone: (44 ) 9918-6843 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
Número da CR: 57430/2019. Titulo: Clube de Ciências Novos Horizontes 
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CONECTA EMBRIO: UMA PROPOSTA DE SITE PARA O ENSINO DE EMBRIOLOGIA 

 
Elaine Manoela Porto Amorim1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Vitor Augusto Takahashi Diniz2, Tayonara Georgiane Neppel3, Rodrigo 
Bianchi Zancanaro4, João Paulo de Arruda Amorim5  

 
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 a ideia de criar um site irrestrito, didático e de confiabilidade para todos 
interessados pelo assunto. 
 
Apresentação 
 

Com o advento e a popularização da internet tem-se observado mudanças 
progressivas nos currículos de disciplinas tradicionais que fazem parte dos cursos de 
graduação, com um destaque especial para o desenvolvimento de novas abordagens de 
ensino baseadas na tecnologia (Bloodgood & Ogilvie, 2006; Irby, 2011; Bleakley, 2012). 

Um tema recorrente na discussão de inovações tecnológicas x educação é a 
necessidade de atrair a atenção de um público que, naturalmente, utiliza dispositivos de 
comunicação eletrônica (tablets, smartphone e computadores) como sua primeira fonte de 
informação (Platt, 2010). Esse movimento teve início com a chamada geração Y, também 
denominada geração do milênio, geração da internet, e engloba indivíduos nascidos após 
o início da década de 1980 e até 1995, mas que segundo alguns autores ela pode se 
estender até os primeiros anos dos anos 2000. Os estudantes da geração do milênio 
preferem trabalhar colaborativamente em pequenas equipes (Wilson & Gerber, 2018) e 
usam fontes da Internet como Google e Wikipedia como referências principais (Hoppinks 
et al., 2018). Essas características dos alunos da geração Y têm implicações em como os 

 
1 Docente, Área Básica, CCBS, Cascavel. E-mail: e_laineporto@yahoo.com.br  
2 Graduação, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: tdvitor@gmail.com 
3 Graduação, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: tgneppel@gmail.com  
4 Graduação, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: rodrigobzanc@gmail.com 
5 Docente, Colegiado Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel. E-mail: amorimjpa@yahoo.com.br 
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currículos são organizados para apoiar a nova geração de estudantes em seu processo 
de aprendizagem (DiLullo et al., 2011). 

Associado às mudanças no perfil de estudantes pós internet, os educadores 
enfrentam atualmente o desafio de melhorar a eficiência do ensino para compensar 
menos horas de ensino presencial tradicional, já que o tempo em sala de muitas 
disciplinas  foi ou está sendo reduzido.  

A disciplina de Embriologia é parte integrante do currículo de cursos da área da 
saúde e biológicas. É uma disciplina particularmente desafiadora devido à complexidade 
do desenvolvimento embrionário por si só mas também pelo fascínio que o assunto 
desperta, não só nos estudantes mas também na comunidade em geral, que possui 
curiosidade em saber como o desenvolvimento humano ocorre. A matéria de Embriologia 
é considerada difícil pelos alunos do ensino superior. Essa percepção negativa é 
resultado de muitos fatores, como acesso restrito às instalações do laboratório, falta de 
tempo alocado para esses laboratórios e a própria complexidade do assunto (Tait et al., 
2020).  

Assim, a adaptação dos conceitos de ensino às novas tecnologias é sugerida como 
uma medida para tornar o ensino mais dinâmico, eficiente e também como uma forma de 
popularizar o conhecimento acadêmico, levando informação científica ao público que não 
frequenta a Universidade. 
 
Procedimentos Adotados 
 
 Utilizando a plataforma Wix, disponível gratuitamente na internet, foi criado um 
website, o ConectaEmbrio (conectaembrio.wixsite.com). 
 
Resultados 
 

A página foi criada em uma plataforma online (Wix.com) de criação e edição de 
websites, que permite aos usuários criar sites em HTML5 e sites Mobile. Além de ser uma 
plataforma gratuita, ela é intuitiva o que facilita o processo de confecção do site. Um 
logotipo do projeto foi pensado e inserido ao site (figura 1).  
 

 
Figura 1. Layout da página do projeto. 
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Os módulos teóricos inseridos correspondem as sequencias dos assuntos 
observada nos livros didáticos. Para a elaboração dos módulos teóricos foi realizada 
pesquisa de conteúdo em livros didáticas da área e artigos científicos. O conteúdo foi 
dividido em capítulos, o que facilita o acesso e a busca (figura 2). 

 
 
 

 
 

Figura 2. Os módulos teóricos disponíveis estão separados por conteúdos (seta), seguindo a 
sequência didática observadas nos livros didáticos. 

 

Nos módulos teóricos foram utilizados recursos pedagógicos que ajudam os 
leitores a ter como foco os principais conceitos de cada tópico. Palavras-chaves estão 
destacadas em negrito e quadros informativos ganham destaque no texto conforme 
ilustrado abaixo (Figura 3). 

 
 

 

Figura 3. Nos módulos teóricos palavras chaves são destacadas em negrito  e quadros informativos 
(seta) complementam e enriquecem o conteúdo. 
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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. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
conectaembrio@gmail.com / conectaembrio.wixsite.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
38974/2013 
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CONTRIBUIÇÕES DOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS 

NO ENSINO BÁSICO 
 

Oscar Vicente Quinonez Fernandez1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participante: Lucas Gatti da Silva2 

 
Área Temática: (Meio Ambiente) 

Linha de Extensão: (Ensino/Metodologias e estratégias de ensino aprendizagem) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Ensino de Geociências; Práticas Pedagógicas Diferenciadas; Extensão 
Universitária. 

 
Resumo 

 
O projeto tem como objetivo incentivar o ensino das Geociências nas escolas e 

colégios e sua importância no cotidiano. As atividades incluem tutorias e disponibilização 
de visitas do acervo de minerais, rochas e fósseis do Laboratório de Pedologia e Geologia 
“Casemiro Balcewicz” do campus de Marechal Cândido Rondon aos alunos do ensino 
Fundamental e Médio de Marechal Cândido Rondon e cidades vizinhas e visa despertar o 
interesse dos alunos pelas Geociências. 
 
Apresentação 

 
O projeto de extensão “Ensino das Geociências” desenvolvido desde 2013, tem como 

objetivo disponibilizar o laboratório de Pedologia e Geologia “Casemiro Balcewicz” da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Marechal Cândido 
Rondon, para visitação de alunos do ensino Fundamental e Médio. A proposta das visitas 
é despertar o interesse dos alunos do nível fundamental e médio sobre as Geociências. 

No laboratório, os atendimentos consistem em aulas teórico-práticas, sobre o ciclo das 
rochas, também, empregando o acervo de rochas e minerais do Laboratório de Pedologia 
e Geologia e na exibição de slides e vídeos curtos. Ademais, o projeto de extensão tem a 
proposta de compartilhar o conhecimento universitário com as escolas. 
 
Procedimentos Adotados 

 
As atividades do projeto são desenvolvidas no Laboratório de Pedologia e Geologia 

“Casemiro Balcewicz”, da UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon, ou nas 
escolas da cidade e região de forma itinerante. Os atendimentos/tutorias do projeto nas 
escolas ocorrem quando os professores das escolas solicitam a partir das redes sociais 
do projeto de extensão “O Ensino das Geociências” (Facebook, E-mail, WhatsApp), Blog 
do projeto “www.geolabmcr.blogspot.com” ou telefone. A divulgação do projeto, além das 

 
1 Doutor, Geografia, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: oscar.fernandez@unioeste.br. 
2 Graduando, Geografia, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: lucas._gatti@outlook.com. 
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redes sociais ou indicações de colégios, também acontece por meio de folders impresso e 
digital, elaborados e enviados às coordenações de Geografia e Ciências do Núcleo 
Regional de Educação de Toledo, nos colégios de Marechal Cândido Rondon e nos 
municípios vizinhos. 

Durante as tutorias no Laboratório de Pedologia e Geologia, no primeiro momento os 
alunos das escolas e colégios observam o acervo de rochas e minerais expostos nas 
bancadas, prateleiras e armários. Em seguida, é explicado as etapas do ciclo das rochas, 
com o auxílio das amostras de rochas e minerais do laboratório e de slides/vídeos curtos. 
Após os atendimentos/tutorias são feitos registros fotográficos e publicados na página do 
Facebook e no Blog do projeto, para que público-alvo cresça a cada ano e os resultados 
esperados se concretizem de forma construtiva. 

As ações do projeto têm contribuído para o aprendizado dos alunos das escolas 
públicas e privadas do Ensino Fundamental e Médio, tais como: trocas de experiências 
adquiridas e o despertamento do interesse dos alunos. 
 
 
Resultados 
 

Entre agosto e dezembro de 2019 foram atendidos 5 estabelecimentos de ensino 
(Tabela 1). Os atendimentos e tutorias aconteceram somente no segundo semestre de 
2019 e os atendimentos programados para o primeiro semestre de 2020 foram 
cancelados devido a pandemia. Entretanto, os resultados foram satisfatórios, 
demonstrando a relevância da integração entre a universidade e as escolas, espalhando o 
conhecimento e incentivando sobre as geociências, a partir de práticas de ensino 
diferenciadas. 

 
Tabela 1 – Estabelecimentos de ensino atendidos pelo projeto “O Ensino das Geociências” entre agosto e 
dezembro de 2019. 

 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICÍPIO TURMA N° 

ALUNOS 

Escola Estadual do Campo Zulmiro 
Trentin 

Novo Horizonte – Marechal 
Cândido Rondon 

6° ano – EF 14 

Colégio Luterano Rui Barbosa Marechal Cândido Rondon 3° ano – EF 32 

Colégio Estadual Ieda Baggio Mayer Cascavel 6°, 7°, 8° anos– 
EF 

1° ano – EM 

280 

Escola Estadual do Campo São 
Francisco de Assis 

Corbélia 9° ano – EF 28 

Colégio Luterano Rui Barbosa Marechal Cândido Rondon 6° ano – EF 43 

Colégio Estadual Mendes Gonçalves Guaíra 1°, 2°, 3° anos – 
EM 

38 

Colégio Luterano Rui Barbosa Marechal Cândido Rondon 6° ano 39 

Fonte: Projeto “O Ensino das Geociências” 
 

Durante os meses de vigência do projeto foram atendidos 474 alunos do município de 
Marechal Cândido Rondon e dos municípios vizinhos. Vale ressaltar que 280 alunos 
foram atendidos em apenas um dia, junto com o projeto “Solo na Escola” (Figuras 1 e 2), 
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também da Unioeste, do campus de Marechal Cândido Rondon, onde o 
orientador/coordenador do projeto de extensão financiou a locomoção dos membros do 
projeto, pois, muitas vezes há a ausência de transporte por parte das escolas para o 
deslocamento até a universidade e vice-versa. Em Cascavel foram atendidas 7 turmas do 
Ensino Fundamental II e 1 turma do Ensino Médio. 

Os atendimentos e tutorias têm a finalidade em auxiliar os professores com os 
conteúdos aprendidos em sala de aula, trazendo uma prática pedagógica diferenciada, 
consequentemente tornando o conteúdo dinâmico e proveitoso. As formas de conteúdos 
diferenciados são indispensáveis, quando o aluno pode tocar ou ver com maior 
proximidade o acervo de minerais, rochas e fosseis (Figura 3). Ressalta-se lembrar, que 
após os atendimentos e tutorias são feitos registros fotográficos e publicados nas redes 
sociais do projeto, assim outros professores de ensino buscam o atendimento do projeto 
(Figura 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
O projeto vem ocupando um papel essencial para a universidade e para as escolas 

atendidas, as escolas que buscaram os atendimentos propostos pelo projeto mostraram 
satisfação e outras tornaram a procurar os atendimentos para desenvolver atividades, 

Figura 1 - Tutoria sobre rochas, minerais e 
origem dos solos, Cascavel - PR (2019). 

Figura 2 - Turma do 8° ano com os materiais do 
kit de minerais, rochas e solos, do Colégio 
Estadual Ieda Baggio Mayer, Cascavel - PR 
(2019). 

Figura 3 - Alunos interagindo com minerais, 
rochas, solos e fósseis no laboratório de 
Pedologia e Geologia da Unioeste, Marechal 
Cândido Rondon - PR (2019). 

Figura 4 - Registro fotográfico no laboratório de 
Pedologia e Geologia após tutoria, Marechal 
Cândido Rondon - PR (2019). 
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criando uma relação de troca de conteúdos e experiencias pedagógicas. Vale ressaltar 
que o projeto possibilita realizar práticas pedagógicas diferenciadas relacionadas ao 
conteúdo de geociências como (rochas e minerais, vulcanismo, tectonismo, tipos de 
magma, estrutura interna da Terra) proporcionando uma experiencia diferente aos alunos.  
 
 
Considerações Finais 
 

O acervo de minerais, rochas e fosseis do laboratório, são recursos fundamentais para 
o processo de ensino-aprendizagem em práticas pedagógicas diferenciadas. As 
atividades desenvolvidas nos atendimentos e tutorias no laboratório ou nas escolas, têm 
contribuído no aperfeiçoamento ao tema relacionado a geociências e a relações ao meio 
ambiente. Ao manusear e sentir os minerais e rochas do acervo do laboratório, faz com 
que os alunos tenham um maior interesse, outros apresentam um certo entusiasmo, pois 
aprender geologia é ir além do imaginado.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Facebook: Ensino das Geociências – Unioeste/MCR; 
E-mail: geolabmcr@gmail.com  
WhatsApp: (44) 998425430 ou (45) 999120274 

 
Número da Correspondência Registrada (CR): 52189/2017 
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EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NOS GRUPOS DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) DA UNIOESTE 
 

Nardel Luiz Soares da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Paula Caroline Bejola2, Nathalia Cotorelli3, Daliana Hisako Uemura-Lima4 
Daniela Rocha Herrmann5 , Arthur Kinkas dos Santos Silva6, Leonardo Backes Mosconi7. 

 
Área Temática: Ensino; 

Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem; 

Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: extensão; desafio; adaptação da educação. 

 
Resumo 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de educação extracurricular, que 

através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, busca proporcionar aos alunos 

conhecimentos e experiências que complementem sua formação acadêmica. O Grupo 

PET - AGRONOMIA da 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 PET. O Programa 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 

contidas de forma associada (Manual de orientação do grupo PET, 2021). O grupo da 

Agronomia 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, Dr. Armin Feiden, o qual permaneceu na 

coordenação até dezembro de 2016, quando o professor Dr. Nardel Luiz Soares da Silva 

 
1Doutor, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: Nardel.Silva@unioeste.br. 
2Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-mail: paula.bejola@outlook.com. 
3Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
Nathalia.cotorelli@outlook.com. 
4Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
dalianauemura@hotmail.com 

5Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-
mail:daniherrmann85@yahoo.com.br. 
6Graduando, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-mail: arthur.kinkas@gmail.com 
7Graduando, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-mail: leomosconi97@gmail.com 
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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. No ano de 2020 um dos grandes desafios enfrentados por todas as pessoas 

foi a pandemia do coronavírus, que levou todas as situações comuns do dia a dia a serem 

repensadas, desde a forma de interação social a formas de se trabalhar. Nessa pesquisa 

buscamos demonstrar como e em que situações a pandemia afetou o desenvolvimento de 

atividades e a convivência entre os grupos PET. 

 
Apresentação 

 
 O advento do coronavírus (SARS-COV-2) rapidamente se transformou em uma 

pandemia mundial. Tendo alta taxa de contágio, desencadeou complicações na vida 

humana de diversas formas. A principal forma de conter a disseminação desse vírus 

conforme os órgãos de saúde é o distanciamento social, atitude esta adotada em muitos 

países. Esse método de contenção trouxe consigo várias consequências sociais, 

econômicas e de saúde. No sistema educacional, acarretou no fechamento das mais 

variadas fases de ensino, incluindo as universidades e dentre elas a Unioeste 

(SENHORAS, 2020). 

 Na Unioeste a primeira medida tomada pela universidade foi a suspensão das 

aulas presenciais por 15 dias, a partir do dia 16 de março de 2020. Esta suspensão foi 

prorrogada pelo Decreto 4310 – de 20 de março de 2020, publicado no Diário Oficial no 

10651, de 21 de março de 2020, pelo governo do Estado do Paraná.  

 Devido as dificuldades em prever um cenário de retorno às aulas presenciais e a 

preocupação com a qualidade do ensino remoto, a Unioeste tomou a decisão de ministrar 

aulas remotas somente no mês de agosto e de forma não obrigatória aos estudantes.  

 Os grupos PET da Unioeste, mesmo com as aulas suspensas, não esperaram para 

reformular a forma como exerceriam os três pilares do programa, o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão. O Ministério da Educação exigiu que as atividades continuassem e que 

fossem evidenciadas por meio de relatórios, sob justificativa de corte de bolsa.  

 O grupo PET-Agronomia/Unioeste, responsável por organizar o UniPET (encontro 

dos grupos PET da Unioeste) em 2020, evento este organizado e realizado de forma 

online em novembro, aproveitou a oportunidade para realizar uma pesquisa sobre como a 

Covid-19 influenciou na execução das atividades planejadas para este ano. 

  
 
Procedimentos Adotados 
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 Durante as reuniões do grupo PET-Agronomia/Unioeste, que ocorriam online 

semanalmente, percebeu-se a oportunidade de aplicar um formulário online durante o 

evento UniPET 2020. 

 A plataforma utilizada para a pesquisa foi o Google Forms, que possibilita, de forma 

gratuita, criar formulários online. Nele, o usuário pode produzir pesquisas de múltipla 

escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre outras 

opções. A ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algum assunto, 

organizar inscrições para eventos e convites. No caso do evento UniPET, foi utilizado 

para o feedback dos participantes e para obter dados sobre como os grupos se 

organizaram frente aos novos desafios gerados pelo advento do Covid-19. 

Para este fim foram elaboradas 6 perguntas de múltipla escolha: 

1. A qual grupo PET pertence? 

2. Qual a sua idade? 

3. Qual sexo? 

4. Formação acadêmica? 

5. Durante a pandemia, houve diferença na frequência de atividades 

realizadas? 

6. Após a pandemia, qual dos eixos você teve maior facilidade para trabalhar? 

Com estas questões podemos avaliar como os grupos foram influenciados com a 
pandemia e discutir de forma a melhorar a influencia da mesma nos grupos. 

 
 
Resultados 

 
 Dos participantes do UniPET 2020, 43 pessoas responderam ao formulário, destes, 

60,5% tinham idade entre 20 e 23 anos, 20,9% entre 17 e 20 anos, 7% entre 25 e 30 

anos, 7% mais de 30 anos, 4,6% entre 23 e 25 anos. Relacionado ao sexo, 55,8% 

pertencia ao sexo feminino, 41,9% ao masculino e 2,3% optaram por não responder. 

Na tabela abaixo representamos a porcentagem de participantes por grupo. Sendo 

importante a observação dos presentes dados devido ao tipo de curso e, 

consequentemente, o modelo de atividade que cada um desempenha devido as suas 

características. 
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Figura 1: Grupos do Programa de Educação Tutorial da Unioeste e porcentagem de participantes da 
pesquisa. 

Quando observamos as características do PET-Agronomia, o qual é possível falar com 

mais propriedade, sendo uma realidade em que vivenciamos, ao analisar o número de 

eventos realizados em 2019 e os realizados no ano de 2020, fica evidente a influência da 

pandemia. Na figura 2, no ano de 2019 podemos ver que o número de eventos foi 

aproximadamente 43% maior que no ano de 2020: 

 
Figura 2: Número de atividades realizadas pelo grupo PET-Agronomia nos anos de 2019 e 2020. 

 Todos os eventos ocorriam de forma presencial em 2019 e os palestrantes 

estavam mais habituados em ministrar palestras e cursos em modo presencial. Em 2020, 

muitas das atividades planejadas foram adiadas, na esperança de um retorno presencial e 

pela relutância de se adaptar há uma nova forma de realizar eventos. 

Em contrapartida a essa redução de atividades, aumentamos a interação entre os 

membros do grupo, nos dedicamos mais à pesquisa e extensão, divulgando informações 

em nossas mídias sociais, sendo que o Instagram do grupo aumentou seu número de 

seguidores em 53% em menos de um ano. 
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 A pergunta 5do questionário se referia justamente a frequência das atividades 

realizadas pelos grupos e demonstra a opinião de cada pessoa e ressalta as situações 

acima colocadas.  

 
Figura 3: Influência do Coronavírus no número de atividades realizadas pelos grupos PET da Unioeste. 

 O Programa de Educação Tutorial tem como pilares os eixos da pesquisa, ensino e 

extensão os quais devem ser desenvolvidos pelos grupos na Universidade e na 

comunidade, questionamos qual destes pilares foi mais trabalhado durante o período de 

pandemia (Figura 4) e podemos observar que o mais prejudicado foi a extensão. Devido 

ao isolamento, a interação social ficou restrita a forma online, o qual gera diversas 

barreiras para atingir determinados públicos, devido à desigualdade de acesso à internet, 

a aparelhos eletrônicos e até mesmo o conhecimento sobre tais tecnologias.  

 
Figura 4: Eixos mais afetados pela pandemia do coronavírus nos grupos PET da Unioeste. 
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 Ao observar os demais eixos, a pesquisa foi apontada como um dos menos 

afetados, pois é possível aprofundar e desenvolver grande parte de forma remota, graças 

a plataformas de dados e acesso a livros na internet. 

 

Considerações Finais 

 

 Ao se deparar com novos desafios no ano de 2020, os grupos PET da Unioeste 

precisaram passar por adaptações como na forma de se comunicar com seu próprio 

grupo e em como atingir o público de forma eficiente mesmo que à distância. As 

atividades que estavam no planejamento precisaram ser modificadas para que a 

segurança de todos não fosse comprometida e algumas precisaram ser adiadas ou 

substituídas por novas. 

 As atividades de pesquisa e extensão em sua maioria foram mantidas, o que é 

satisfatório para que os grupos possam manter suas atividades e continuem adquirindo 

experiências e novos conhecimentos mesmo na situação atual. 

 
Forma(s) de contato com a ação 

Facebook: PET Agronomia Unioeste; 
Instagram: @petagronomiaunioeste; 
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ENSINO DE MATEMÁTICA UTILIZANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 

PROBLEMAS ENVOLVENDO CALENDÁRIOS 
 

Fabiana Magda Garcia Papani1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Cintya Akemi Okawa2, Fernanda Tomazi3, Thalia Falquievicz Corassa4, 

Victoria Maria de Oliveira Santos5 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégia de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Resolução de Problemas; Calendário. 

  
 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta um pouco sobre o projeto de extensão “Coordenação Regional 
das Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas”, discorrendo sobre uma das 
atividades planejadas durante esse projeto, que envolve curiosidades sobre o calendário 
e como a matemática está envolvida nisso. A atividade não pôde ser aplicada com os 
alunos como foi planejado, devido a pandemia do Covid-19 no ano de 2020, porém, o 
texto comenta a parte teórica que seria trabalhada. 
 
Apresentação 
 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto 
direcionado às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática 
(SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A OBMEP também conta com 
o trabalho desenvolvido por diversas universidades de todo o Brasil por meio das 
coordenações regionais, dentre elas a PR02 alocada na Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste) e coordenada pela Professora Fabiana Magda Garcia Papani do 
Curso de Matemática. 

Visando ampliar o impacto da OBMEP na melhoria da qualidade do ensino da 
matemática, envolvendo cada vez mais as escolas, os núcleos regionais de educação, 
professores e alunos, foi criado o projeto de extensão “Coordenação Regional das 
Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas”. Dentre as ações planejadas pelo 
projeto no ano de 2020, estavam a elaboração de planos de aula e confecção de 

 
1 Doutora, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: fgarciapapani@gmail.com.  
2 Graduanda, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail:cintyaokawa@gmail.com. 
3 Graduanda, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: fernandatomazi06@gmail.com. 
4 Graduada, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: thaliacorassa@hotmail.com. 
5 Graduanda, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: vicmaria99@hotmail.com. 
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materiais didáticos para aplicação em oficinas destinadas aos alunos de escola pública do 
Ensino Fundamental II da cidade de Cascavel. 

Estes planos de aula foram embasados na metodologia de ensino de resolução de 
problemas e muitos dos problemas escolhidos foram obtidos de materiais disponibilizados 
pela OBMEP. Neste texto daremos ênfase em problemas relacionados a construção dos 
calendários e a matemática que os envolve. Nosso objetivo era trabalhar este assunto 
com os alunos durante o projeto e comentar sobre como foi a experiência com eles, suas 
reações, dúvidas, o que discutiram etc. Embora estivéssemos preparados para iniciar o 
projeto no mês de março de 2020, a data coincidiu com a pandemia do Covid-19, não 
sendo possível aplicar o que planejamos. Dessa forma, discorreremos apenas sobre a 
teoria que envolve as curiosidades sobre o calendário gregoriano. 
  
Procedimentos Adotados 

 
Como já mencionado, os planos de aula foram estruturados a partir da resolução 

de problemas, que é uma metodologia de ensino com várias interpretações entre os 
autores, dentre elas utilizamos a de Onuchic e Allevato (2011; p.80) em que “o problema é 
visto como ponto de partida para a construção de novos conceitos e novos conteúdos, os 
alunos sendo co-construtores de seu próprio conhecimento e, os professores, os 
responsáveis por conduzir esse processo”. A escolha dessa metodologia foi feita 
considerando que um dos objetivos da Educação Básica é desenvolver no aluno a 
capacidade de solucionar problemas (ALVES, 2004 apud ZUFFI; ONUCHIC, 2007), 
habilidade essa que é avaliada nas provas nacionais e estaduais. 

Sendo assim e assumindo que um problema é “qualquer situação em que é 
necessário descobrir relações, desenvolver actividades (sic) de exploração, hipótese e 
verificação, para produzir uma solução” (VERGNAUD, 1986 apud DANTAS, 2010, p.27), 
buscamos por problemas nos materiais disponíveis pela OBMEP, como: apostilas, 
videoaulas e provas já aplicadas em anos anteriores. 

As aulas foram divididas em conteúdos matemáticos elencados a partir de uma 
análise das provas da OBMEP. Uma das aulas aborda os fenômenos periódicos e dentre 
os problemas selecionados estão alguns relacionados ao calendário gregoriano. Ao 
investigar sobre esses problemas, nos deparamos com várias curiosidades interessantes 
que podem ser explicadas com o auxílio da matemática. 

Os problemas escolhidos foram:  

• O ano de 2013 começou em uma terça-feira. Em que dia da semana cairá o último dia 
desse ano? 

• O ano de 2013 começou em uma terça-feira. Em que dia da semana cairá o 1º dia do 
ano de 2016? E o último dia de 2016? 

• Quantos calendários anuais diferentes existem? Quanto tempo demora, seguindo a 
ordem natural dos calendários, para que eles sejam todos utilizados? 

No primeiro problema utilizamos o conceito de divisão euclidiana, conteúdo que 
seria trabalhado em uma das aulas anteriores. Sabemos que o ano de 2013 possui 365 
dias e que uma semana é composta por 7 dias. Sendo assim, se efetuarmos a divisão de 
365 por 7, descobriremos quantas semanas temos em um ano, logo como 365 dividido 
por 7 é 52 e deixa resto 1, podemos dizer que em um ano temos 52 semanas completas e 
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1 dia. Além disso, se a semana começou na terça-feira então ela termina na segunda-
feira, a próxima terça já inicia outra semana. Logo, temos 52 semanas que vão de terça a 
segunda e o dia que sobrou é necessariamente uma terça, sendo este o último dia do ano 
de 2013.  

Notemos que, todos os anos que possuem 365 dias começarão e terminarão no 
mesmo dia da semana. No entanto, nos anos bissextos este resultado não é válido, pois o 
ano possui 366 dias. Neste caso, o dia da semana do último dia do ano será no dia 
posterior ao dia da semana do primeiro dia do ano, ou seja, se o ano inicia em uma 
segunda-feira, então ele terminará em uma terça-feira. Nos resta saber identificar quando 
um ano será bissexto. 

Ao contrário do que se imagina, os anos bissextos não acontecem sempre nos 
anos múltiplos de 4, como 1992, 1996, ..., 2016, 2020. No entanto, existem outras regras 
envolvidas: 

• Se um ano for simultaneamente múltiplo de 4, de 100 e de 400, então é bissexto; 

• Se um ano for simultaneamente múltiplo de 4 e de 100, e não for múltiplo de 400 então 
não é bissexto; 

• Se um ano for múltiplo de 4, e não for múltiplo de 100, então é bissexto. 
Essas regras foram criadas por uma comissão de astrônomos e matemáticos 

instituída pelo Papa Gregório XIII, com o intuito de reorganizar o calendário juliano. 
Embora o calendário adotado pelo imperador Júlio César já contasse com o ano bissexto 
a cada 4 anos, ele pressupunha que o ano solar, o tempo que a Terra leva para dar uma 
volta ao redor do Sol, tinha uma duração de 365 dias e 6 horas, entretanto essa 
informação não é correta, já que o ano solar possui 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 
segundos. Essa diferença de 11 minutos e 14 segundos, acumulada durante muitos anos 
se torna considerável. 

Dessa forma, a comissão instituída pelo Papa concluiu que no decorrer de 100 
anos a diferença aproximava-se de um dia, por este motivo quando o ano é múltiplo de 
100, este deixa de ser bissexto. Contudo, como se tratava de uma aproximação, ao 
corrigir um erro, outro era cometido, e ao longo de 400 anos este erro resultava em 
aproximadamente um dia, por isso nos anos múltiplos de 400 o ano volta a ser bissexto. 
Essas são as diferenças entre os calendários gregoriano e juliano. Vale ressaltar que ao 
adotar o calendário gregoriano em outubro de 1582, foi decidido suprimir 10 dias deste 
mês, dessa forma o dia anoiteceu como 04 de outubro e amanheceu como 15 de outubro. 
Por este motivo a diferença atual entre os calendários gregoriano e juliano é de 13 dias.  

Assim, a luz do exposto, os anos de 2013, 2014 e 2015 não são bissextos, mas o 
ano de 2016 é, por ser um ano múltiplo de 4 e não de 100. Logo, no segundo problema 
temos que, como o ano de 2013 começou em uma terça-feira e terminou em uma terça-
feira, o ano de 2014 se inicia em uma quarta-feira e termina em uma quarta-feira, e 2015 
inicia em uma quinta-feira e termina em uma quinta-feira, portanto o ano de 2016 inicia 
em uma sexta-feira, e como é bissexto, tem 366 dias, e seguindo a mesma lógica do 
problema anterior, 366 dividido por 7 é igual a 52 e deixa resto 2, isto é, o ano termina em 
um sábado.  

Já no último problema, vamos analisar as diferentes formulações possíveis dos 
calendários. De acordo com os problemas anteriores, concluímos que um ano inicia no 
mesmo dia da semana que termina, com exceção do ano bissexto que começa o ano em 
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um dia da semana, mas termina no dia seguinte. Sendo assim podemos montar o quadro 
1: 
 

Quadro 1 – Possíveis formulações do calendário. 
 

ANOS NÃO BISSEXTOS ANOS BISSEXTOS 

1º dia do ano – último dia do ano 1º dia do ano – último dia do ano 

SEG – SEG SEG – TER 

TER – TER TER – QUA 

QUA – QUA QUA – QUI 

QUI – QUI QUI – SEX 

SEX – SEX SEX – SAB 

SAB – SAB SAB – DOM 

DOM – DOM DOM – SEG 

 
A coluna da esquerda representa os anos que iniciam e terminam no mesmo dia, e 

a coluna da direita representa os anos bissextos, que iniciam em um dia e terminam no 
dia seguinte. Portanto, são sete calendários “normais” e sete calendários para anos 
bissextos, totalizando 14 calendários diferentes.  

Para responder a segunda pergunta do terceiro problema, iremos utilizar os 
mesmos raciocínios anteriores e um quadro similar ao quadro 1, só que no quadro 2 
iremos enumerar os anos, começando a contar do 1 no calendário que inicia na segunda-
feira e termina nesse mesmo dia, seguindo a ordem natural de contagem de calendários, 
isto é, sendo o 1 representando o primeiro ano não bissexto e o 4 o primeiro ano bissexto.  
 

Quadro 2 – Distribuição necessária para que todas as possíveis formulações dos 
calendários sejam contempladas. 

 

ANOS NÃO BISSEXTOS ANOS BISSEXTOS 

1º dia do ano – último dia do ano 1º dia do ano – último dia do ano 

1   7   18 SEG – SEG 24 SEG – TER 

2   13   19 TER – TER 8 TER – QUA 

3   14   25 QUA – QUA 20 QUA – QUI 

9   15   26 QUI – QUI 4 QUI – SEX 

10   21   27 SEX – SEX 16 SEX – SAB 

5   11   22 SAB – SAB 28 SAB – DOM 

6   17   23 DOM – DOM 12 DOM – SEG 

 
Sendo assim, são necessários 28 anos para que todos os calendários sejam 

usados. 
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Resultados 
 

Embora não tenhamos aplicado os problemas aqui apresentados e outras 
atividades, a elaboração dos planos de aulas e dos materiais didáticos trouxeram 
bastante aprendizado para os participantes do projeto. Além disso, os materiais 
preparados serão utilizados em oficinas futuras. Acreditamos que os problemas presentes 
neste texto, atrairão muito a atenção dos participantes das oficinais, por se tratar de 
curiosidades que aparecem no cotidiano deles, por exemplo, na forma de calendários 
permanentes. 
 
Considerações Finais 
 

Acreditamos que a participação dos alunos no projeto oferecido atenderia aos 
objetivos de estimular e envolver mais os alunos no estudo da Matemática. Embora não 
tenha sido possível executar os planos de aula elaborados, durante o projeto de extensão 
no ano de 2020, planejamos colocá-los em prática futuramente, uma vez que o projeto 
ainda está em andamento, assim, as atividades formuladas serão aplicadas, inclusive as 
que trouxemos neste texto. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mails: fgarciapapani@gmail.com; pr02@obmep.org.br  
Telefones: (45) 3220-7267; (45) 99914-1792 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 33812/2011 
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I WORKSHOP DE MEDICINA: UMA EXPERIÊNCIA COMO ACADÊMICO  

 
Rafael Andrade Menolli 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Sthefanny Josephine Klein Ottoni Guedes2, Nicole Jansen Rabello3, Victória 
Ribeiro de Medeiros4, João Otávio Lopes Assis5, Thais de Oliveira Busarello6, Gabriel 

Yudi Higashi Braga7, Ana Caroline Comin8, Eduardo Augusto Schutz9. 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: medicina; vestibular; ensino superior. 

 
Resumo 
 
O “I Workshop de Medicina” consiste em um projeto idealizado e efetivado pelo Centro 
Acadêmico de Medicina Professor Orival Alves (CAMPOA), o qual ocorreu no dia 28 de 
setembro de 2019, nas dependências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O 
evento em questão visou oferecer aos estudantes de escolas do município de Cascavel, 
um dia de atividades teórico-práticas no universo do estudo da Medicina, contando com o 
auxílio de professores da área e de discentes do curso.  
  
Apresentação 
 
O sonho da aprovação no curso de Medicina é vivenciado por milhares de vestibulandos e 
a oportunidade de conhecer e vivenciar o curso amplia suas perspectivas e aumenta sua 
identidade, além de poder reafirmar a escolha profissional. Existem diversos fatores que 
influenciam a escolha profissional. Questões socioeconômicas, culturais, familiares, 
políticas e religiosas interferem diretamente nessa escolha (ESTEVES, 2014; MENDES, 
2010; SOBROSA et al., 2015).  
Ainda sob esse prisma, é inegável que o período das provas de vestibular é marcado, 
muitas vezes, por ansiedade, estresse e até depressão (SANTOS et al., 2017). Além das 
mudanças físicas e psicológicas dos estudantes nessa fase, as expectativas familiares, as 
cobranças em relação à escolha profissional, a aprovação em vestibulares concorridos e 
o início do planejamento da carreira contribuem para a manifestação de sintomas de 
estresse (DE FARIA, 2012; PAGGIARO; CALAIS, 2009). 

 
1 Docente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: rafael.menolli@unioeste.br.  
2 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: sthefanny_guedes@hotmail.com. 
3 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: nijanrab@gmail.com. 
4 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: vicmedeiros96@gmail.com. 
5 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: joaootavio.la@gmail.com. 
6 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: thais.ob@hotmail.com. 
7 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: gabrielyudi2008@gmail.com. 
8 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: anacomin93@gmail.com. 
9 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: du.schutz@hotmail.com. 
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Desse modo, muitos estudantes optam por determinada carreira profissional sem a 
conhecer amplamente, visto que podem ter sua escolha motivada por influência, 
rentabilidade e mercado de trabalho – desconsiderando suas capacidades, habilidades e 
vocação. Porém, segundo Medeiros (2017), a ressignificação das relações do 
adolescente com sua futura profissão é essencial para a construção de uma identidade 
pessoal, fazendo-se necessária a vivência para obter informações claras e objetivas sobre 
a carreira a seguir.  
Nesse sentido, o CAMPOA idealizou e realizou o I Workshop de Medicina. O evento foi 
realizado no dia 28 de setembro de 2019, propiciando momentos nos quais estudantes 
puderam conhecer a realidade inicial de um acadêmico de Medicina, juntamente com 
temas permeados por dúvidas associadas ao ingresso no curso, visando assim uma 
interação positiva no sentido de amenizar incertezas e inseguranças que os vestibulandos 
enfrentam.  
Além disso, o Workshop foi planejado com o objetivo de conferir maior visibilidade da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), com enfoque no curso de 
Medicina. Diante disso, compreendendo que, assim como constatado por Rodrigues e 
Pelisoli (2008), a ansiedade moderada ou grave em vestibulandos, principalmente 
naqueles que prestam o processo seletivo para Medicina, se atribui ao fato do curso, na 
prática, ser algo desconhecido. Ao proporcionar um dia de imersão na vida do acadêmico 
de Medicina, o evento contribuiu para a construção de um processo seguro de escolha do 
curso e da instituição de Ensino Superior.  
 
Procedimentos Adotados 
 
Inicialmente, foi realizado o credenciamento dos participantes do I Workshop de Medicina, 
com início às oito horas da manhã do dia 28 de setembro de 2019, sendo este organizado 
por oito membros do CAMPOA. Desse modo, os setenta e três participantes - estudantes 
do ensino médio e/ou alunos de curso pré-vestibular do município de Cascavel - foram 
distribuídos em quatro grupos distintos e receberam os kits contendo brindes e materiais 
para anotação.  
Os alunos foram alocados no Auditório Arnaldo Busato, onde, a partir das oito horas e 
trinta minutos, iniciaram-se palestras expositivas acerca da temática que permeia as 
incertezas e dúvidas do vestibulando, objetivando esclarecer e orientar acerca da 
estrutura e funcionamento do curso e da própria universidade, bem como do mercado de 
trabalho e desafios da profissão (Figura 1). A primeira palestra foi ministrada por Daniel 
Albiero Pielak – Residente de Pediatria do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, 
sobre o tema “O que é Medicina: Desafios da graduação e profissão”. A segunda palestra 
foi ministrada pela Psiquiatra Julia Saito, cujo tema foi “Saúde Mental do estudante de 
Medicina”. Por fim, a terceira e última palestra, com o tema “Conversa com os veteranos: 
o olhar dos alunos sobre o curso”, foi ministrada por Bernardo de Lima, graduando do 
sexto ano de Medicina, encerrando as atividades da manhã ao meio-dia.  
As atividades do período vespertino tiveram início às treze horas, inicialmente com a 
divisão dos participantes nos quatro grupos previamente estabelecidos, sendo cada um 
encaminhado para uma aula prática específica. As aulas práticas foram organizadas em 
sistema de rodízio: cada grupo permanecia em uma aula por uma hora e seguia para a 
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próxima, alternando, assim, os alunos entre os diferentes espaços da Unioeste, por meio 
do auxílio de 37 monitores e guias.  As aulas práticas ministradas foram: anatomia 
patológica e bioquímica, semiologia médica, ATLS para leigos - ressuscitação 
cardiopulmonar e habilidades cirúrgicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Participantes do I Workshop de Medicina assistindo palestras do período matutino. 
 

A aula prática de Anatomia e Bioquímica ocorreu no Laboratório de Patologia do Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), onde os alunos foram divididos em três 
grupos, cada um permaneceu em uma bancada, nas quais estavam dispostas peças do 
laboratório de patologia. Fotografar e manusear as peças foi estritamente proibido. Em 
relação à aula prática de habilidades cirúrgicas, ministrada em sala de aula no Bloco B do 
campus universitário, os monitores exibiram os principais instrumentos cirúrgicos, 
vestimenta apropriada e técnicas de preparação para operação. Em um segundo 
momento, foram ensinados dois pontos cirúrgicos: o ponto simples e o ponto Donati. O 
monitor demonstrava a técnica e depois o participante a repetia. A aula prática de 
semiologia, por sua vez, também realizada em sala de aula do Bloco B do campus 
universitário, iniciou-se com a apresentação de conceitos de fisiologia humana e doenças 
relacionadas com apresentação em slide. Posteriormente, foi ensinado aos participantes 
técnicas de semiologia e propedêutica clínica de acordo com os temas abordados. Por 
fim, a aula prática de primeiros socorros, realizada – também – em sala de aula, contou 
com o ensinamento dos monitores sobre conceitos básicos de primeiros socorros e 
ressuscitação cardiorrespiratória em boneco apropriado. Além disso, realizou-se 
explanação acerca do manuseio do Desfibrilador Automático Externo (DEA) com 
simulação de um caso.  
 
Resultados 
 
O projeto Workshop de Medicina, realizado no dia 28 de setembro de 2019, nas 
dependências da Unioeste – Campus Cascavel, contou com a participação de 73 
inscritos, sendo eles estudantes do ensino médio e/ou de cursos pré-vestibulares de 
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Cascavel. Além disso, participaram da ação 37 acadêmicos do curso de Medicina, do 
primeiro ao sexto ano.  
Por meio das palestras apresentadas, no período matutino, foi possível introduzir os 
vestibulandos na realidade do curso, expondo a trajetória de um acadêmico do sexto ano, 
o qual enalteceu suas conquistas, mas também descontruiu a imagem utópica que 
permeia o curso, que é marcado por dificuldades e obstáculos. Ademais, a palestra do Dr. 
Daniel Albiero Pielak, permitiu que os estudantes compreendessem o mundo “pós-
graduação” e o leque enorme de possibilidades que ele permite. Igualmente, ressaltou 
que não é necessário autocobrança para escolher uma área da Medicina, seja no curso 
pré-vestibular, seja nos anos iniciais da graduação. A Dra. Julia Saito, por sua vez, 
enalteceu a importância sobre os cuidados com a saúde mental, a qual é imprescindível 
para os vestibulandos, considerando a oscilação de sentimentos a que são submetidos 
nessa fase.  
Por meio das atividades efetuadas no período da tarde, realizou-se uma introdução na 
vivência do estudante de Medicina, por meio de práticas e oficinas. Dessa forma, foi 
possível sanar dúvidas e desmistificar apontamentos em relação a graduação em 
Medicina, além de ensinar manobras e procedimentos úteis para a população em geral – 
como a prática de Primeiros Socorros (Figura 2). Mediante as atividades supracitadas, o I 
Workshop de Medicina serviu como uma ferramenta para que os estudantes do Ensino 
Médio e do curso pré-vestibular entendessem a Medicina como um todo, reconhecendo 
tanto alguns dos prazeres proporcionadas pelo curso, como seus desafios. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Participantes do I Workshop de Medicina, durante prática de Primeiros Socorros. 

 
Considerações Finais 
 
Ao proporcionar um pouco da vivência acadêmica, assim como as especialidades e 
desafios inerentes à profissão médica, pode-se observar que o projeto cumpriu com as 
expectativas ao permitir um maior entendimento do curso, bem como serviu como um 
instrumento para difundir conhecimentos básicos de saúde.  
Acreditamos que, em edições futuras, a aplicação de um questionário aos estudantes 
participantes será de fundamental importância para o fortalecimento desse projeto, 
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permitindo a avaliação das atividades realizadas. Nesse instrumento, pretendemos 
caracterizar o perfil do público alvo, suas expectativas em relação ao curso e futura 
profissão, o impacto e a repercussão das ações realizadas no Workshop, assim como 
avaliar a efetividade e logística das ações, desde o período que compreende a divulgação 
e escolha das temáticas, até as metodologias e recursos empregados nas diferentes 
aulas. Tal instrumento fornecerá o feedback necessário para o maior aprofundamento e 
direcionamento das atividades. 
No que diz respeito à ação dos discentes, é notório que a oportunidade de vivenciar o 
processo de aprendizagem baseado na ação – ou seja, aprender com o intuito de ensinar 
– permitiu o desenvolvimento de um ensino crítico, reflexivo e criativo, além de aprimorar 
o relacionamento interpessoal e a apreensão da realidade. Essa troca mútua de saberes 
e experiências certamente auxiliarão os futuros médicos na prática profissional.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Professor Doutor Rafael Andrade Menolli, rafael.menolli@unioeste.br (Área de 
Imunologia, Unioeste, Campus Cascavel). 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 58403/2019 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: NOÇÕES 
BÁSICAS SOBRE ESCRITA CIENTÍFICA, PESQUISA E VIDA ACADÊMICA 

 
Cleiser Schenatto Langaro1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Luciana Vedovato2 (Sub-coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Anna Flavia Lenz de Freitas3, Bruna Shirley Gobi Pradella4, Deni Iuri Soares 

Candido da Silva5, Denize Juliana Reis Cardoso6, Eduarda Corvelloni Coutinho7, João 
Lucas Cavalheiro Camargo8, Laueniffer Rosa de Oliveira da Silva9, Maiara Scherer 

Machado da Rosa10, Maiara Schwertner11, Marta Aline Dias Candeias12, Meire Oliveira 
Silva13, Oscar Kenji Nihei14, Samuel Klauck15 

 
Área Temática: Letras, Linguística e Artes 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Pesquisa científica; Escrita científica; Estudantes do Ensino Médio. 
 
Resumo: O projeto “Iniciação Científica para estudantes do Ensino Médio: noções 
básicas sobre escrita científica, pesquisa e vida acadêmica” destina-se aos estudantes do 
Ensino Médio. Tem como objetivo trabalhar noções introdutórias sobre pesquisa científica, 
escrita acadêmica, gêneros textuais comuns na academia e normas técnicas da ABNT. 
Os colaboradores são docentes do Curso de Letras e seus egressos, além da 
contribuição de docentes dos Cursos de Enfermagem e Pedagogia do campus de Foz do 
Iguaçu. A partir de 2020 a atividade está vinculada ao Programa Ciclos de Formação 
Científica Interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e 
Fronteiras. Desse modo, destacamos o caráter interdisciplinar da atividade, a integração 
dialógica entre Cursos da graduação, pós-graduação, egressos e Colégios Estaduais da 
região, seus discentes e docentes. A proposta contempla a Educação de Qualidade 
conforme os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e estabelece a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.  

                                            
1
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. cleiserschenatto@hotmail.com. Apresentadora. 

2
 Doutora, Letras, CELS, Foz do Iguaçu. lucianavedovato@yahoo.com.br. Sub-coordenadora do Projeto. 

Apresentadora. 
3
 Mestranda em Ensino, CELS, Foz do Iguaçu. annaflavialenzfreitas@hotmail.com 

4
 Graduada e Mestra em Letras / Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bruna.pradella@gmail.com 

5
 Mestrando em Literatura Comparada, UNILA, denny.iury@gmail.com 

6
 Mestranda em Ensino, CELS, Foz do Iguaçu. denijureis@hotmail.com 

7
 Graduada em Letras / Universidade Estadual do Oeste do Paraná. eduarda_corvelloni@hotmail.com 

8
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11
 Graduada em Letras / Universidade Estadual do Oeste do Paraná. maiara.ms@hotmail.com 
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meire_oliveira@uol.com.br. Apresentadora. 
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samuelk98@msn.com 
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Apresentação 
 

Com o propósito de desenvolver Educação de Qualidade, conforme estabelecem 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, o projeto “Iniciação Científica para 
estudantes do Ensino Médio: noções básicas sobre escrita científica, pesquisa e vida 
acadêmica” tem como objetivos primordiais ministrar aulas para trabalhar o letramento 
científico com estudantes do Ensino Médio, desenvolver atividades para ampliar noções 
sobre ciência, pesquisa científica, promover a formação introdutória da escrita acadêmica, 
a produção de gêneros textuais corriqueiros no ensino superior como o resumo, resumo 
expandido, pôster e artigo científico, pois, “[...] o texto científico tem características únicas 
[...]” (KOLLER; DE PAULA COUTO; HOHENDORFF, 2014, p.17).  

O Intuito é proporcionar uma complementação da formação da educação básica 
para melhor aproveitamento do processo de entrada no ensino superior, pois, “[...] 
pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como princípio 
educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória” (DEMO, 2003, p. 16). 
Mediante esses conteúdos, foram elaboradas aulas interativas, articulando textos, aulas 
expositivas explicativas e o protagonismo dos estudantes. 

Os colaboradores da atividade são docentes do Curso de Letras e egressos, os 
quais retornam a Instituição para contribuir no processo de transição do estudante de 
Ensino Médio para a Universidade, haja vista que “[...] a atividade primeira da 
universidade é pesquisar, em sentido produtivo e construtivo, [...]” (DEMO, 2003, p. 15). 
Além desses, docentes dos Cursos de Enfermagem e Pedagogia vinculados ao Programa 
de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras.  

Considerando-se a deflagração da pandemia de Covid-19, o formato do projeto foi 
modificado para atender às necessidades de distanciamento social. Logo, a modalidade 
remota foi adotada para os encontros semanais, bem como o desenvolvimento e a 
orientação de seus trabalhos até dezembro de 2020. Foi necessário fazer adaptações em 
relação à modalidade remota, as alterações estão relacionadas à reestruturação de 
atividades planejadas para aulas presenciais, de modo a contemplar as exigências e 
implicações do formato on-line. Dessa forma, foi encaminhado à Comissão de Extensão 
um novo cronograma, com metodologia delineada e adequada, aplicada em cinco 
módulos de aulas síncronas, por meio da plataforma Google Classroom e Google Meet. O 
Projeto contou, inclusive, com orientações científicas realizadas via E-mail e Whatsapp e 
com orientações individuais ou em duplas.  

Além das aulas e demais atividades, os estudantes tiveram orientações para a 
pesquisa e escrita de artigo científico. Os temas para pesquisa foram escolhidos por eles, 
observando seus interesses. A coordenação do projeto e os colaboradores definiram 
docentes orientadores de acordo com as temáticas indicadas. Nos últimos dois meses da 
atividade as orientações aconteceram de forma individual ou em duplas com objetivo de 
orientar a pesquisa e a escrita do artigo.  

O Simpósio de encerramento, Simpósio Letramento Científico e 
Interdisciplinaridade com Alunos do Ensino Médio, última etapa do Projeto, teve duas 
apresentações de comunicações, as quais puderam contar com observações da Banca 
composta pelos orientadores da pesquisa e colaboradores do Projeto. 
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Diante do exposto, ressaltamos um resumo das atividades administrativas 
realizadas, a saber (1) criação da página do projeto no website E-inscrições para 
descrição, inscrições/participação e posteriormente divulgação das atividades; (2) 
comunicação pelos seguintes meios: E-mail, Whatsapp, E-inscrições e Google 
Classroom; (3) Verificação de acesso dos alunos às plataformas com acompanhamento 
técnico feito por participantes do projeto; (4) Reuniões mensais para discussão do 
andamento do projeto, atividades, reflexão das experiências e feedback. 
 
Procedimentos adotados 
As seguintes atividades pedagógicas foram realizadas: 
 

1) Planejamento pedagógico da equipe do projeto para decidir papeis (Gestores das 
atividades, Docentes, Criadores de Materiais Didáticos, Mediadores, Orientadores, 
etc.); 

2) Reuniões com o propósito de debater e acompanhar o andamento do curso em 
aspectos pedagógicos: dificuldades, metodologias, pontos fortes, limitações 
técnicas, etc.; 

3) Desenho, criação e ministração dos seguintes módulos via plataforma Google 
Classroom: i) Ambientação – Como usar o Google Classroom; ii) Módulo I – O que 
é Ciência? O Olhar do Pesquisador; iii) Módulo II – Escrita e Leitura Científica; iv) 
Módulo III – Gênero Resumo e Gênero Artigo; v) Módulo IV – Argumentação I; vi) 
Módulo V – Comunicação; vii) Módulo VI – Argumentação; 

4) Orientação de artigos científicos por meio de sugestões e compartilhamento de 
leituras, orientação e correção textual, reuniões de debates, discussões e 
sugestões de temas, assuntos, metodologias e conteúdos e análise.  

5) II Simpósio Letramento Científico e Interdisciplinaridade com Alunos do Ensino 
Médio 

 
Resultados  

Inscreveram-se para a atividade 39 estudantes da região, dos municípios de Foz 
do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Serranópolis do Iguaçu, 
Cascavel, Pato Branco, Quedas do Iguaçu, Assis Chateaubriand. Desses, 15 participaram 
continuamente dos cinco módulos de aulas na plataforma Google Classroom e nos 
encontros síncronos via Google Meet. Os demais justificaram que por estarem realizando 
aulas regulares, também de modo remoto, não continuariam no Projeto devido 
coincidência de horários ou outros imprevistos. 

Na fase da pesquisa para escrita de artigo científico participaram 09 estudantes e 
desses 02 se dispuseram a apresentar seus resultados em Comunicação no II Simpósio 
Letramento Científico e Interdisciplinaridade com Alunos do Ensino Médio, o qual ocorreu 
no dia 16 de dezembro, entre 19h e 21h.  

Cada comunicação apresentada teve a duração de 15 minutos para exposição 
(previamente planejada pelos estudantes junto aos seus orientadores). A Banca 
avaliadora foi composta por docentes, sendo que cada membro contou com 10 minutos 
de comentários e arguição.  
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Relação de estudantes, temas e orientações:  
 
Monica Schlickmann do Amaral e Fernanda Elsenbach. Tema: Inclusão do surdo na rede 
de Ensino. Orientação - Profa. Bruna Shirley Gobi Pradella, Profa.  Maiara Sherer  e 
Profa. Denize Cardoso Reis; 2. Estudante: Ingridi Danieli Bauer. Tema: Como o estilo de 
vida pode interferir na saúde do sistema cardiovascular humano. Orientação - Professor 
Oscar Kenji Nihe e Bruna Shirley Gobi Pradella; 3. Estudante: Luana Copetti. Tema: 
Influência das redes sociais/ tecnologia no padrão estético contemporâneo. Orientação – 
Prof.João Lucas Cavalheiro Camargo e Profa. Luciana Vedovato; 4. Estudantes: Ana 
Karolina Alves Martins e Thayane Pereira. Tema: EAD: um ambiente virtual de 
aprendizagem. Orientação – Prof. João Lucas Cavalheiro Camargo e Profa. Marta Aline 
Dias Candeias; 5. Estudante: Naihara Flávia de Oliveria. Tema: Benefícios da leitura na 
empatia. Orientação - Profa. Maiara Schwertner, Profa. Denize Cardoso Reis, Profa. 
Laueniffer Rosa de Oliveira da Silva; 6. Estudantes: Gabriel Albuquerque da Silva e 
Vitor Mayorca Camargo. Tema: Geografia. Orientação: Prof. Instituto Federal e Profa. 
Eduarda Corvelloni Coutinho.  
 
O cronograma do II Simpósio Letramento Científico e Interdisciplinaridade com Alunos do 
Ensino Médio teve a seguinte estrutura:  
 
Aluna a apresentar: Luana Copetti 
Tema do trabalho: Influência das redes sociais/ tecnologia no padrão estético 
contemporâneo  
Membros da Banca: Prof. Dr. Samuel Klauck, Profa. Dra. Meire Oliveira Silva, Profa. Dra. 
Cleiser Schenatto Langaro,Profa Luciana Vedovato (Orientadora), João Lucas Cavalheiro 
Camargo (Orientador) 
 
Aluna a apresentar: Ingridi Danieli Bauer 
Tema do trabalho: “A influência do estilo de vida na saúde do sistema cardiovascular” 
Membros da Banca: Prof. Dr. Samuel Klauck, Profa. Dra. Meire Oliveira Silva, Prof. 
Mestrando Deni Iuri Soares Candido da Silva, Profa. Me. Bruna Shirley Gobi Pradella 
(Orientadora), Prof. Dr. Oscar Kenji Nihe (Orientador). 
 

Figuras I - Aulas síncronas 
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Figuras II – Planejamento e Orientações 

    
 

Figuras III – Convite para II Simpósio 
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Figuras IV – Comunicações do II Simpósio 

 
 
Considerações Finais 

É possível apontar dois importantes aspectos acerca da atividade: (1) em 
decorrência da pandemia, fez-se o processo de conversão didática das atividades do 
projeto para a modalidade virtual, o que permitiu que o Projeto fosse realizado e ampliou 
sua abrangência, como foi evidenciado na relação de municípios atingidos. O uso da 
Plataforma Classroom, já conhecida por eles, contribuiu para envio de materiais e 
esclarecimento de dúvidas e arquivo de dados e a realização das aulas pelo Google Meet 
contribuiu para o acesso síncrono. Sobre as desistências ocorridas, aspecto (2) a ser 
destacado aqui, considerou-se, na análise avaliativa, as dificuldades de adaptação ao 
formato online, as questões referentes ao acesso à internet e capacidade de dados, a 
divisão de equipamentos eletrônicos na família, até mesmo dos espaços da casa, a 
realização das aulas regulares também em formato online. Além de questões emocionais 
e psicológicas que podem ter interferido e contribuído para a desistência. Ainda assim, o 
projeto contou com participação em todas as etapas, conforme evidenciado nos dados. 

O projeto contribuiu para os estudantes como um estímulo ao estudo e a pesquisa, 
mesmo que de forma remota, pois possibilitou o protagonismo e instigou a autonomia que 
são características essenciais para a iniciação do pesquisador. 
 
Forma(s) de contato com a ação -  Contato: cleiserschenatto@hotmail.com, (45) 9 
91093935 
Número da Correspondência Registrada (CR) -  60038/2020 
Referências 
DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio científico e educativo. 10.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
KOLLER, Sílvia H.; DE PAULA COUTO, Maria Clara; HOHENDORFF, Jean Von. Manual 
de Produção Científica [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Penso, 2014. 
E-ISNCRIÇÔES:https://www.e-
inscricao.com/ensinoeextensaoletras/letramentocientificoem/enrollments/beta#/ 
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INTERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E SOCIEDADE ATRAVÉS DO PROJETO DE 

EXTENSÃO “CONHECENDO MELHOR O CORPO HUMANO” 
 

Márcia Miranda Torrejais1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Josiane Medeiros de Mello2, Angelica Soares3, Célia Cristina Leme Beu4, 

Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro5, Lígia Aline Centenaro6, Sandra Lucinei Balbo7, Maria 
Lúcia Bonfleur8, Aline Barbosa Macedo9, Sara Raquel Garcia de Souza10, José Carlos 

Cintra11, Adélio Ortiz12, Ariadne Barbosa13, Leticia Massochim da Silva14, Mikael Gerson 
Kuhn15 

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Metodologia e Estratégias de Ensino e Aprendizagem) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: anatomia; aulas práticas; ensino. 
 
Resumo 
 
Com o intuito de propiciar uma prática experimental no ensino do corpo humano e integrar 
a comunidade com a universidade, a área de Anatomia Humana da Unioeste, Campus de 
Cascavel, desenvolveu em 2019 o projeto “Conhecendo melhor o corpo humano”, que 
realizou visitas monitoradas ao Laboratório de Anatomia Humana, com exposição de 
conceitos teóricos e de peças anatômicas. Durante o ano de 2019, o projeto atendeu mais 
de 2000 estudantes e professores da rede pública de Cascavel e região. 
 
Apresentação 
 
 A Anatomia é conceituada como a ciência que estuda, macro e microscopicamente, 
a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados (DANGELO; FATTINI, 2010). 
Surgiu no Brasil em 1808, com a chegada da corte portuguesa e com a formação de 
escolas de Medicina, e em 1852, ocorreu a fundação do primeiro museu anatômico 
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brasileiro (NETO, 1948; TALAMONI; FILHO, 2014). Somente após 1923 a docência de 
Anatomia foi aliada à pesquisa, deixando que os alunos tivessem mais acesso aos 
cadáveres (TALAMONI; FILHO, 2014).  
 O conteúdo de Anatomia Humana está presente ao longo dos anos do ensino 
fundamental e médio no formato de aulas teóricas (JÚNIOR, 2015), já que as instituições 
de ensino públicas e privadas muitas vezes não dispõem de laboratório ou material 
biológico para aulas práticas. Porém, nota-se entre adolescentes uma desinformação 
sobre o funcionamento do corpo humano (GOMES et al., 2002), e sendo a adolescência 
um período marcado principalmente por mudanças corporais devido à puberdade 
(BERGER, 2012), o estudo do corpo humano nesta faixa etária merece destaque. 

Como um modo de auxiliar a compreensão do conteúdo abordado em sala de aula, 
as aulas práticas em geral facilitam a observação do assunto e despertam a curiosidade e 
interesse dos alunos (JÚNIOR, 2015). Nos cursos da Área da Saúde, o uso de cadáveres 
humanos é visto como indispensável ao aprendizado e serve como forma de fortalecer a 
humanização dos estudantes (COSTA; LINS, 2012). Assim, projetos de extensão que 
realizam o vínculo da comunidade externa à universidade, com visitas monitoradas ao 
laboratório de Anatomia Humana, mostram a relevância dos conteúdos abordados e 
estimulam o aprendizado dos alunos (EVARISTO et al., 2013). 

A extensão surgiu na Inglaterra no século XIX (RODRIGUES et al., 2013) e, por 
volta de 1911 ocorreram as primeiras experiências no Brasil (CARBONARI; PEREIRA, 
2007). A extensão é vista como um meio de transmissão do conhecimento produzido nas 
universidades, gerando desenvolvimento e promoção da cidadania (CARBONARI; 
PEREIRA, 2007). Este contato do aluno com a sociedade gera efeitos benéficos para 
ambas as partes, proporcionando um saber diferenciado e melhora na qualidade de vida 
(RODRIGUES et al., 2013). 

Desse modo, o projeto de extensão “Conhecendo melhor o corpo humano” é 
realizado desde 1997, pela área de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de 
Cascavel, com o objetivo de esclarecer e fundamentar conhecimentos relativos ao corpo 
humano para a comunidade e alunos e professores da rede pública de ensino do 
município de Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, proporcionando uma 
abordagem teórico-prática do tema no ambiente da universidade e contribuindo com o 
desenvolvimento intelectual e social dos extensionistas envolvidos. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste, 
Campus de Cascavel, com a participação de docentes e técnicos da Área de Anatomia 
Humana e discentes de cursos de graduação das Áreas da Saúde e Biológicas e do 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde da Unioeste.  

Os discentes foram selecionados e receberam capacitação para atuarem como 
monitores de visitas ao Laboratório de Anatomia Humana, destinadas à comunidade extra 
universitária do município de Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, em 
particular a alunos e professores dos ensinos fundamental e médio e de cursos técnicos 
de instituições da rede pública. No processo de capacitação, os monitores receberam 
orientações sobre o desenvolvimento das atividades do projeto, sobre a temática das 
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visitas, assim como adequação dos temas e exposição de peças anatômicas de acordo 
com a faixa etária dos visitantes, além de recomendações sobre a conduta e respeito em 
relação a manipulação de material cadavérico humano.  

As visitas eram agendadas pelos interessados por meio de contato telefônico com 
os técnicos responsáveis pelo Laboratório, nos períodos matutino, vespertino ou noturno, 
de acordo com a disponibilidade dos envolvidos. Nos dias e horários selecionados, os 
visitantes eram recebidos no Laboratório pelos discentes monitores, os quais passavam 
as orientações necessárias para a permanência no Laboratório e utilização do material 
anatômico. A visita prosseguia com uma exposição teórica sobre a temática selecionada, 
que em geral era estruturada com os seguintes tópicos: (1) conceito de Anatomia; (2) 
cursos de graduação que possuem a disciplina em sua grade curricular; (3) respeito, 
procedência e métodos de conservação do material cadavérico humano; (4) organização 
geral do corpo humano e sistemas que o compõem. Em seguida, os conceitos abordados 
eram fundamentados na prática, com a observação dos materiais listados a seguir: (1) 
cadáver humano; (2) esqueleto articulado e desarticulado; (3) peças cadavéricas isoladas; 
(4) modelos anatômicos do corpo humano ou de suas partes. Durante a atividade prática, 
os monitores eram instruídos a estimular a participação dos visitantes na construção do 
conhecimento. 

Ao final das visitas, os visitantes eram convidados a avaliarem a qualidade do 
projeto a partir da escolha de bolinhas coloridas: a bolinha verde indicava que a atividade 
foi considerada ótima, a amarela, boa e a vermelha, regular. 
 
Resultados 
 

No período de abril a novembro de 2019, o projeto “Conhecendo melhor o corpo 
humano” atendeu mais de 70 escolas e de 2000 visitantes da rede publica de ensino das 
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná (Tabela 1). O grande número de visitantes atendidos 
no período mostra como a relação da universidade com a sociedade é fortalecida através 
da extensão universitária, que se tornou um dos principais meios de levar o conhecimento 
adquirido na universidade para a comunidade externa, cumprindo um dos papeis da 
universidade de produzir e tornar o conhecimento acessível a todos (NUNES; SILVA, 
2011). Ações extensionistas na Área de Anatomia Humana não só contribuem para a 
formação profissional dos participantes, como também informa e dissemina informações 
sobre o funcionamento do corpo humano e de suas características (ALMEIDA et al., 
2015). 
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Tabela 1 - Número de visitas e de visitantes das instituições públicas de Cascavel e das 
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná que participaram do Projeto de Extensão 
“Conhecendo melhor o corpo humano” no período de abril a novembro de 2019. 
 

Instituições 
Número 

de visitas 
Número de 
visitantes 

   
Públicas do município de Cascavel 45 1282 
 
Públicas das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná 

 
24 

 
842 

Total 69 
 

2124 
 

 
 

No que se refere à avaliação da qualidade das visitas, quando comparadas as 
escolas públicas de Cascavel com as das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, os 
resultados foram semelhantes. Em ambos os casos, mais de 90% dos visitantes 
avaliaram as atividades desenvolvidas como ótimas (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1 - Avaliação dos visitantes das escolas públicas em relação à qualidade das atividades 
desenvolvidas no projeto de extensão “Conhecendo melhor o corpo humano” no ano de 2019. 

 
Estes resultados mostram a importância dos projetos de extensão, que na Área de 

Anatomia Humana, reforçam informações necessárias à manutenção da saúde e geram 
benefícios de autoconhecimento aos visitantes, possibilitando o conhecimento mais real 
sobre o corpo humano (JÚNIOR, 2015). Além disso, gera benefícios também aos 
professores que acompanham os alunos nas visitas, que revisam os conceitos referentes 
à Anatomia. 
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A extensão proporciona benefícios para a sociedade e também para os 
acadêmicos, e essa troca de conhecimentos gera melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, através de ações socioeducativas desenvolvidas que priorizam a superação 
das condições de desigualdade e exclusão ainda existentes (SILVA, 2011). A extensão 
também pode ser vista como um meio de comunicação, que divulga e complementa o 
ensino e pesquisa da universidade (CARBONARI; PEREIRA, 2007), sendo importante 
para a universidade, que ganha mais credibilidade (RODRIGUES et al., 2013). 
 
Considerações Finais 
 

A realização do projeto de extensão “Conhecendo melhor o corpo humano” 
proporcionou uma integração de conhecimento entre a universidade e a comunidade em 
geral, principalmente a alunos e professores da educação básica de Cascavel e região. 
Ao oportunizar uma metodologia diferente e complementar, o projeto contribuiu com o 
processo de ensino/aprendizagem do corpo humano e possibilitou aos escolares o 
contato com o meio acadêmico-científico, além de complementar a qualificação 
profissional dos discentes, docentes e técnicos envolvidos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Marcia Miranda Torrejais - Telefone: (45) 3220-3194;  
E-mail: mmtorrejais@yahoo.com.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
11836/2004 
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Palavras-chave: organização de laboratórios; produtos perigosos; atividades didáticas. 

 
Resumo 
 
As atividades experimentais no ensino de Ciências são importantes para o fortalecimento 
do processo de ensino-aprendizagem e o entendimento do funcionamento da metodologia 
científica em laboratórios estruturados. Este projeto fez o levantamento das 
inconformidades em laboratório de Ciências em escola de Educação Básica. Foram 
detectados problemas relativos à segurança, mal uso das instalações e material não 
catalogado, havendo necessidade de laboratorista responsável pela gestão do laboratório. 
 
Apresentação 
 

Os experimentos práticos no ensino de Ciências na Educação Básica são 
ferramentas de fortalecimento dos conceitos teóricos e instrumentos de aprendizagem do 
método científico, contemplando os três principais objetivos da educação cientifica, como 
declara Hodson (1992) [...] aprender Ciência, aprender sobre a Ciência e fazer Ciência 
[...]. A experimentação pode ser uma estratégia para a articulação de problemas reais que 
se relacionam com os conhecimentos prévios que os estudantes construíram durante a 
vida.  

Neste contexto, o professor tem um papel importante na mediação durante o 
processo de aprendizagem, visto que propicia a construção de conhecimentos e amplia a 
visão dos estudantes para além da teoria (Amauro et al., 2015). Estes autores, em sua 
pesquisa, evidenciaram [...] a imprescindibilidade do docente no laboratório didático, ao 
conduzir os estudantes para a superação de suas impressões sensoriais, que podem se 
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constituir como obstáculos para a compreensão dos aspectos sub microscópicos da 
química [...].  

Assim, laboratórios didáticos são importantes para que as atividades práticas 
possam ser desenvolvidas com qualidade, segurança e organização. Sejam experimentos 
demonstrativos, roteirizados ou investigativos, todos necessitam de espaço físico, material 
e pessoal qualificado para o desenvolvimento das atividades práticas. Muitas unidades de 
ensino carecem destes espaços enquanto outras necessitam de organização e gestão 
para o pleno funcionamento das atividades experimentais. 

Pires (2006) aponta que, somente a partir das últimas décadas do séc. XIX e das 
primeiras do século XX, principalmente após a 1ª Grande Guerra (1914-18), o laboratório 
químico desenvolveu-se como um espaço especializado, requerendo cuidados dos 
arquitetos, no que se refere aos materiais utilizados, tipos de pisos, sistemas de 
ventilação, e administração geral do espaço, práticas que poucos arquitetos na época 
possuíam.  

Questões como organização, gestão das atividades internas, protocolos de uso e 
de segurança, layout do espaço físico acabam ficando em segundo plano no uso de 
laboratórios didáticos, devido a diferentes motivos, como tempo escasso do professor, 
falta de materiais, equipamentos inadequados, ausência de políticas públicas 
consistentes, duradouras e incentivadoras da experimentação, entre outros (Costa e 
Costa, 2018).  

Portanto, auxiliar o processo de organização de laboratórios didáticos em escolas 
da Educação Básica é uma importante atividade a ser desenvolvida pela Universidade, a 
partir da premissa da interação com a comunidade, em um processo interdisciplinar, 
educativo, cultural, científico e político. Assim, o objetivo do trabalho foi capacitar 
laboratórios didáticos em escolas de Educação Básica na área de abrangência do Núcleo 
Regional de Educação de Toledo/PR. 
 

Procedimentos Adotados 
 

O Núcleo Regional de Educação de Toledo/PR selecionou seis escolas para o 
desenvolvimento das atividades de capacitação dos laboratórios, nas localidades de 
Diamante do Oeste (1), Guaíra (1) e Toledo (4) que foram previamente visitadas por 
pessoal técnico do Núcleo. 
 Duas escolas de Toledo (Distrito de Vila Nova e Distrito de Novo Sarandi) foram 
escolhidas para iniciar o projeto. Uma equipe de docentes e discentes se deslocaram até 
as escolas e fizeram o levantamento das condições iniciais do laboratório de Ciências, por 
meio de fotografias e registro escrito. Em seguida, após agendamento, a equipe deslocou-
se até a escola situada no Distrito de Novo Sarandi para organizar o laboratório. Nesta 
etapa, realizou-se o levantamento de todos os materiais, vidrarias, equipamentos e 
reagentes presentes, assim como a adequação dos espaços e do layout do laboratório, 
com registro fotográfico e escrito. Em seguida, elaborou-se um relatório de 
inconformidades ainda presentes, com planilha catalogando os itens no laboratório e os 
materiais ou equipamentos que não foram encontrados e encaminhou-se o mesmo ao 
Núcleo Regional de Toledo.  
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Resultados 
 

Na visita técnica inicial diversos problemas foram detectados nas escolas e 
relatados às respectivas Direções e ao Núcleo Regional. Entre as inconformidades 
encontradas destacam-se a presença de plástico PVC no teto, que apresenta alto risco de 
incêndio; Instalação de gás encanado antiga e inadequada (algumas sem uso); armários 
desorganizados, com materiais de diferentes disciplinas alocados juntos com reagentes 
químicos e outros materiais; exaustor de gases presente na capela não funcionando, 
presença de cortinas convencionais, não recomendado devido ao risco de incêndio)e 
presença de material estranho (exógeno) ao laboratório. 

Na visita técnica de organização do laboratório de Novo Sarandi (Figura 1), foram 
constatados equipamentos com patrimônio do Estado sem funcionamento, reagentes 
químicos armazenados de forma irregular ou vencidos. Diversos kits didáticos de Física 
estavam desmontados e com peças distribuídas aleatoriamente e sem os respectivos 
manuais de instrução. Após todos os materiais serem revisados e catalogados, foram 
relocados nos armários (que foram limpos) de forma mais organizada e intuitiva. Uma lista 
de ações e recomendações foi elaborada e entregue ao Núcleo Regional. 

A observação que se faz neste contexto é que a presença de um técnico 
laboratorista concursado responsável pelo laboratório e suas atividades é fundamental 
para a sua manutenção, utilização e segurança, sendo que isto depende de políticas 
públicas do Estado. Esta política pública para inserção de laboratoristas nas escolas 
estaduais do Paraná ocorreu em anos passados, mas foi descontinuada. 

Outra questão levantada é a alta carga horária dos professores em sala de aula, 
com diminuição da hora atividade, que dificulta ou até impede que usufruam do espaço 
laboratorial para o ensino e não permitem que possam gerenciar o mesmo. 

Também é fundamental o compromisso do Estado com a Educação sob sua 
responsabilidade, seja no financiamento material ou de recursos humanos em quantidade 
adequada para o pleno funcionamento dos laboratórios de ciências nas Escolas, vitais 
para a compreensão do pensamento científico e elaboração de conceitos. 

Laboratórios fechados, inadequados ou utilizados para fins não didáticos não 
somente são desperdício de dinheiro público, como impedem que professores o utilizem 
como ferramenta de aprendizagem. 

Com o advento da pandemia do COVID-19 e o Decreto 4230/2020 do governo do 
Estado que suspendeu as aulas presenciais e o atendimento no Núcleo Regional, não foi 
possível a continuidade do projeto. 
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a)                                             b) 

 
Figura 1 – Fotografias a) equipe organizando o laboratório; b) detalhe do armário dos materiais pós 

organização. 
 
Considerações Finais 
 

Há a necessidade urgente de tornar funcional os laboratórios didáticos em escolas 

de Educação Básica, criando condições para a sua utilização de forma organizada, 

funcional e segura. Ao colocar em funcionamento estes laboratórios, propiciar-se-á o 

desenvolvimento de atividades didáticas experimentais em Ciências, permitindo o 

aprofundamento de conceitos científicos e o entendimento da Ciência e seus métodos por 

parte dos estudantes, a partir das propostas elaboradas pelos docentes da escola. O 

Estado deve priorizar investimentos em materiais e recursos humanos (laboratoristas), 

aumentando a hora atividade de professores para permitir o trabalho nos laboratórios. 

Um processo de gestão de laboratórios deve ser pensado e implantado em cada 

laboratório, permitindo o fluxo das atividades, a conformidades dos procedimentos de 

organização, limpeza e segurança e o uso pleno do espaço para as atividades didáticas. 

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato: Cleber Lindino – email: lindino99@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto com CR nº 59528/2020. 
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Ivaí Saião Aranha Falcão de Azevedo 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
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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. Nesse 
ambiente, os alunos podem utilizar os bonecos simuladores para o aprendizado de 
procedimentos. O projeto visa oferecer aos acadêmicos, atividades práticas monitoradas, 
buscando o desenvolvimento de competências e segurança, reduzindo 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 
simulação 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 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 

                                            
1
 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 
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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 2018, no Campus de Francisco Beltrão da 
UNIOESTE, o projeto Lab Sim: 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 de Apoio Inclusão Social 
em Atividades de Extensão – PIBIS, da Fundação Araucária, pelo PROEX, como consta 
no edital 025/2017, contemplando dois bolsistas 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 práticas em cada procedimento. Nesse 
contexto, foi possível envolver e beneficiar em torno de duzentos 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, realizadas por meio de plataformas digitais devido à pandemia de Covid -
19, 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, em especial nesse ano tendo em face os novos desafios gerados ao ensino 
remoto. 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.  

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.  

Ademais, tendo em face a ocorrência da pandemia de Coronavírus no ano de 
2020, as atividades, preponderantemente práticas, tornaram-se inviáveis levando em 
consideração as orientações de distanciamento social dadas pelos órgãos de saúde. 
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Assim, apenas reuniões e aulas relacionadas ao projeto deram-se de modo virtual por 
meio de plataformas digitais 

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 / eduardohmichalak@gmail.com  
Telefone: (46) 99121-0117/ (42) 99971-0955 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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LESSON STUDY COLABORAÇÃO E FORMAÇÃO: A EXTENSÃO EM AÇÃO  

 
Renata Camacho Bezerra1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participante: Andressa Albano Rocha2 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologias e Estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Lesson Study; Matemática; Formação de Professores. 

 
Resumo 
 
O projeto teve como público-alvo os professores da Escola Municipal Cecilia Meireles de 
Foz do Iguaçu/PR e correspondeu a um processo formativo por meio da Lesson Study, no 
qual, se buscou levar os professores a refletirem, através de um trabalho eminentemente 
colaborativo, sobre a sua prática, visando o desenvolvimento profissional. Ao final do 
trabalho é possível perceber que a metodologia auxiliou não só os professores da Escola 
Municipal, mas também a acadêmica em desenvolvimento e formação. 
 
Apresentação 
 
O objetivo principal do projeto foi criar um grupo e implementar a metodologia Lesson 
Study no ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio, de 
uma formação continuada com professores que ensinam Matemática. No decorrer da 
atividade buscamos trabalhar a formação continuada dos professores que ensinam 
matemática nos anos iniciais; discutir o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática e, consequentemente aproximar a Universidade da Comunidade. 
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 (FELIX, 2010), 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. Embora seja 
possível perceber um interesse crescente dos pesquisadores pelo tema. E, isso, se dá por 
diversos motivos, dentre eles pelos bons resultados alcançados em relação a formação e 
o desenvolvimento dos professores. 
A Lesson Study corresponde a um processo formativo que leva os professores a 
refletirem, através de um trabalho eminentemente colaborativo, sobre a sua prática, 
visando o desenvolvimento profissional.  

 
1 Doutora, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas- CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: 
renatacamachobezerra@gmail.com.  
2 Bolsista PROEX/UNIOESTE, Licencianda, Matemática, Centro de Engenharias e Ciências Exatas- CECE, 
Foz do Iguaçu. E-mail: andressa_a.rocha@hotmail.com. 
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A ideia que permeia a metodologia é a da elaboração de um plano de aula por meio de 
tarefas/atividades que são amplamente discutidas antes e após a sua realização. Temos 
no decorrer da metodologia a realização de ciclos de reflexão (espirais cíclicas) onde 
buscamos o aprimoramento da aula (tarefa/atividade) e o foco é sempre a aprendizagem 
do aluno.  
Diante disso, 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 a nossa realidade e que possam efetivamente refletir na formação do professor 
que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no seu espaço 
primordial de trabalho, ou seja, a sala de aula.  
De acordo com a adaptação realizada por Bezerra (2017, 2019) 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/observada, durante ou após, 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 caso o grupo considere necessário é 
reelaborada e realizada novamente por outro professor ou pelo mesmo em outra turma e 
se repete o ciclo de discussão, observação e reflexão.  
A ideia que permeia a metodologia é a de ciclos de reflexão (espirais cíclicas) onde as 
aulas são amplamente discutidas antes e após a sua realização buscando o seu 
aprimoramento.  
A bolsista vinculada a este projeto buscou auxiliar e participar de todas as etapas que 
consistiu em constituir o grupo, apresentar a metodologia e trabalhá-la junto aos 
professores da escola. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O público do projeto foram os professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental na Escola Municipal Cecília Meireles de Foz do Iguaçu. E, pode ser 
sintetizada da seguinte forma: 
- Criar um grupo de professores interessados no processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática na Escola Municipal Cecilia Meireles de Foz do Iguaçu/PR. 
- Junto aos professores escolher o primeiro tema matemático a ser trabalhado. 
- Pesquisar junto com os professores materiais e atividades exploratórias para o ensino 
da Matemática relacionado ao tema escolhido. 
- Por meio da Metodologia Lesson Study realizar as demais etapas (Planejamento, 
Observação, Reflexão e nova aula). 
- Quando o grupo entender que o tema está suficientemente esgotado um novo tema 
poderá ser escolhido e todo o processo se repete. 
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Resultados 
 
Como resultados podemos destacar a importância do projeto para os professores da 
escola Municipal Cecília Mereilles da cidade de Foz do Iguaçu/PR que participaram do 
projeto e tiveram a oportunidade de discutir a Matemática, tirando suas dúvidas 
conceituais e de forma colaborativa e reflexiva pensar o processo de ensino e 
aprendizagem por meio da elaboração de um plano de aula. 
Para a acadêmica foi uma oportunidade de vivenciar a pesquisa, o ensino e a extensão 
de forma articulada e rever conceitos matemáticos, além é claro da oportunidade de 
vivenciar a formação inicial e continuada dialogando com o objetivo de melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem da Matemática em nossas escolas. 
E, pudemos ainda promover a aproximação da universidade com a comunidade por meio 
de uma ação extensionista. 
 
Considerações Finais 
 
Este projeto ocorreu na Escola Municipal Cecilia Meireles na cidade de Foz do Iguaçu/PR 
e consistiu em reuniões periódicas para trabalhar com a metodologia Lesson Study.  
O objetivo ao utilizar a metodologia é elaborar um plano de aula para um conteúdo 
matemático escolhido no e pelo grupo e a ideia que permeia a metodologia é a de ciclos 
de reflexão (espirais cíclicas) no qual as aulas são amplamente discutidas antes e após a 
sua realização buscando o seu aprimoramento. 
Neste processo, o professor não só tem a oportunidade de aprender conceitos 
matemáticos, mas também de discutir, a partir da experiência de seus colegas, 
metodologias alternativas para o ensino da Matemática. 
Com isso, ao longo do trabalho eminentemente colaborativo, os professores refletem de 
forma coordenada sobre a sua prática, o que promove em diferentes momentos 
aprendizagens e o seu desenvolvimento profissional.  
Nesta formação o professor é visto como sujeito ativo de sua formação. Por isso, a 
importância da participação em todas as etapas. 
Ao final da formação, os professores destacaram aprendizagens de conteúdo 
matemáticos, de como ensinar a matemática e de que como o trabalho em grupo foi 
importante para o crescimento e amadurecimento das ideias.  
Os dados apresentados pelos professores ao final do projeto corroboram com o que tem 
sido apresentado por diferentes autores em pesquisas realizadas em diferentes países, 
como por exemplo, Portugal e Espanha, dentre eles, Perez Gómez; Soto Gómez, 2011 e 
Ponte; Quaresma; Pereira; Baptista, 2016, ou seja, que a metodologia Lesson Study 
promove aprendizagens matemáticas e de como ensinar matemática, além de destacar a 
importância da reflexão e colaboração no e com o coletivo realizado pelos professores 
com o apoio dos seus pares. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com 

947

mailto:renatacamachobezerra@gmail.com


 

 

 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 54770/2018 
 
Referências  
 
BEZERRA, R. C. Aprendizagens e Desenvolvimento Profissional de Professores que 
Ensinam Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Contexto da 
Lesson Study. 2017. 210f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciência e Tecnologia, 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP, Presidente 
Prudente/SP, 2017. 
 
BEZERRA, R.C; MORELATTI, M. R. M. Discutindo a formação continuada de professores 
que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da Lesson 
Study. In: VI SHIAM Campinhas – Sp, jul, 2017, Faculdade de Educação e Centro de 
Convenções. Anais VI SHIAM julho de 2019. Disponível em: 
https://www.cempem.fe.unicamp.br/shiam/anais-vi-shiam. Acesso em: maio, 2020. 
 
FELIX, T. F. Pesquisando a Melhoria de Aulas de Matemática Seguindo a Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo, com a Metodologia da Pesquisa de Aula 
(Lesson Study). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos/SP, 
2010. 
 
PEREZ GÓMEZ, A. I.; SOTO GÓMEZ, E. Lesson Study. Cuadernos de Pedagogía. Vol. 
417, 2011. p. 64-68. 
 
PONTE, J. P.; QUARESMA, M.; PEREIRA, M. J.; BAPTISTA, M. O Estudo de Aula como 
Processo de Desenvolvimento Profissional de Professores de Matemática. BOLEMA. V. 
30. No. 56. Rio Claro/SP, 2016. p. 868 – 891. 
 

948

https://www.cempem.fe.unicamp.br/shiam/anais-vi-shiam


 

 

 
O ensino de história e a COVID-19: evidências históricas no debate em sala de aula 

 
Sheille Soares de Freitas1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Carlos Meneses de Sousa Santos2, Luiza Beilke Kuntz3, Tanice Fuhr4 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: 32 – Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: investigação histórica; procedimentos; pandemia 

 
Resumo 
 
Ressaltamos nesse texto a produção do Encarte Trilhas da História, voltado para a 
discussão da experiência da pandemia no ensino de história. Para tal, utilizamos materiais 
que traziam evidências históricas desse momento instável da nossa sociedade. 
Apontamos o procedimento que norteou esse interesse, bem como os desafios que o 
isolamento social e a alteração nas condutas e convívios colocaram à prática docente e 
ao uso de fontes no ensino, pesquisa e extensão. 
 
Apresentação 
 
Em 2020, o projeto Em Evidências fazia 7 anos de existência. Durante esse período, ele 
acumulou uma variada e enriquecedora promoção de ações (oficinas, colóquios, 
produção de encartes etc.). Tudo isso realizado junto aos profissionais da Educação 
Básica e àqueles em formação (estudantes da Graduação e Pós-Graduação em História). 
Esse percurso serviu de estímulo contínuo à reflexão e aprimoramento de nossa prática 
docente em relação a procedimentos utilizados e à relevância do uso de fontes no ensino 
de história. Vimos no trato das fontes a energia necessária para reorientar abordagens e 
potencializar a dinâmica a história na orientação e realização das aulas. 
Sendo assim, esse texto expressa um empenho da equipe do projeto em tratar algo 
impactante em nossa atuação e que ainda, infelizmente, está em movimento histórico, ou 
seja, a nossa recente experiência com a pandemia de COVID-19. Essa realidade nos faz, 
a cada dia que passa, reinventar o modo como instituímos nossas relações e processos 
de ensino e aprendizagem. Diante desse enredo, torna-se necessário revistar o nosso 

 
1 Doutora em História, Colegiado de História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Campus de 
Marechal Cândido Rondon/UNIOESTE. E-mail: sfsheille@gmail.com 
2 Doutor em História, Subcoordenador do Projeto de Extensão no Campus de Marechal Cândido 
Rondon/UNIOESTE. E-mail: menesesufu@yahoo.com.br 
3 Graduanda em História, Colegiado de História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Campus 
de Marechal Cândido Rondon/UNIOESTE, Colaboradora do Projeto de Extensão. E-mail: 
luza.beilke@gmail.com 
4 Graduanda em História, Colegiado de História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Campus 
de Marechal Cândido Rondon/UNIOESTE, Colaboradora do Projeto de Extensão. E-mail: 
tanifuhr@outlook.com 
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entendimento sobre a análise histórica. Pois, como diria Fontana, refletirmos sobre os 
propósitos a que o ensino de história deveria servir, faz-se fundamental. Então, 

 
Para que serve o ensino de história? Em resposta a esta pergunta convém 
que reflitamos por um momento acerca da natureza e da função da 
memória, que é o território em que se desenvolve o trabalho do historiador. 
(FONTANA, 2020, p. 519) 
 

Sendo assim, não vamos aqui privilegiar o espaço para retomar apenas pontos que 
valorizamos como centrais, em relação à docência e produção/trato das fontes, 
intencionamos, também, estimular (aos que tomarem contato com essa narrativa) a 
pensar que visão de mundo tínhamos e como a realidade do enfrentamento da pandemia 
tem colocado em discussão valores e práticas, historicamente construídos, além de 
vermos momentos históricos serem revisitados nesse séc. XXI, diante de nossas 
inseguranças e incertezas frente às relações e modos de viver. O trabalho da memória 
(PORTELLI, 2017), é fustigado, inclusive, pelas inconstâncias do presente, as quais 
fizeram com que a reorientação dos nossos dias e afazeres, mais explicitamente da nossa 
atuação docente, reforçasse a premissa que acompanhou a indagação de Fontana sobre 
a “que serve o ensino de história?”. 

 
Penso em um ensino de história que aspire menos acumular conhecimento 
e mais ensinar a pensar, a duvidar, a conseguir que nossos alunos não 
aceitem os fatos que estão nos livros de história como se fossem dados 
que devem memorizar, ou certezas como as que se ensinam no estudo de 
exatas, mas que os vejam como opiniões e interpretações que se podem 
(e devem) analisar e discutir. Para que se acostumem a manter uma 
atitude parecida ante as supostas certezas que lhes são oferecidas 
diariamente [...]. (FONTANA, 2020, p. 526) 
 

Por tudo isso, privilegiamos nessa explanação nosso interesse em colocar a pandemia 
como uma referência importante nas aulas de história e no processo de “pensar por si 
mesmo”, esperamos que professores e estudantes ao tomar contato, pesquisar e analisar 
a realidade histórica consigam se desvencilhar de muitas das amarras que entravam 
nossa reflexão, permitindo reavaliar processos, confrontar visões e produzir leituras do 
social que contribuam para um mundo melhor e uma história pública e mais democrática. 
E, para contribuir nesse processo, reordenamos o interesse do projeto no início do ano de 
2020 para que a produção de um encarte temático do Trilhas da História discutisse e 
apresentasse alternativas para o debate sobre a pandemia na sala de aula. Tal realização 
tomou o tempo presente como ponto de acesso à dinâmica histórica e seus momentos de 
tensão. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Durante o processo de produção do encarte, isto é, enquanto experienciávamos o 
processo de isolamento social, vimo-nos diante de novos dilemas e necessidades para a 
realização de nossas habituais atividades, além de intensificarmos algumas práticas já 
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realizadas (como pesquisas on-line, análise de acervos digitais, fóruns on-line de 
discussão etc.). Isso porque as bolsistas do projeto se encontravam em cidades distintas, 
grande parte dos espaços de ação estavam fechados ou com restrição de uso e 
realização de atividades. Assim, realizamos todo o processo de organização e 
direcionamento da produção do encarte por discussões on-line, feitas em plataformas de 
web conferências. 
A intenção foi explorar as documentações que pudessem ser levadas para a aula de 
história na Educação Básica que tratassem da experiência com a Covid-19 e, ao mesmo 
tempo, permitissem explorar a variedade de fontes históricas com as quais podemos 
discutir tais questões (envolvendo debates históricos sobre atendimento médico-
hospitalar, pandemias e vacinação, bem como condições de vida e sua relação com as 
desiguais possibilidades de enfrentar, sobreviver e proteger-se em momentos como 
esses, tratando, inclusive, do modo como as relações de poder são fortalecidas e/ou 
desmobilizadas diante de tensões e crises que tais experiências produzem). Além desses 
eixos, procuramos discutir um debate que se atualiza na sociedade atual sobre verdade 
histórica (algo colocado pelos meios de comunicação como um entendimento expresso na 
conjugação do que é fake ou fato). 
Nossa tentativa ao explorar tais noções foi recolocar os usos da história nas relações de 
poder, ampliando o entendimento sobre tais pontos e observando a que atende a 
formulação de uma dada explicação e/ou entendimento que não tem validade histórica? 
Como ele dialoga ou impulsiona certos interesses e valores em disputa socialmente? 
Como compreendemos as noções de memória e história? Pensando sobre esses pontos, 
destacamos abaixo a passagem de umas das atividades propostas no Encarte: 
 

Pensando a validade histórica no trato das fontes: 
Fonte I  
“VACINA CORONAVÍRUS! 
Governo federal do Brasil, anuncia que a vacina chega ao Brasil dia 
30/03/2020! 
Para não haver super lotação nos Postos de Saúde e nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), é OBRIGATÓRIO o agendamento para 
tomar a vacina contra o COVID-19! 
É de estrema importância que você ENCAMINHE esta informação para 
todos os seus Familiares e Amigos! 
O agendamento deve ser feito através do APP oficial do Governo do 
Brasil: https://bit.ly//AgendamentoCOVID-19” 
Disponível em: https://www.saude.gov.br/component/tags/tag/novo-coronavirus-
fake-news 
 
O que podemos trabalhar com essa fonte? 
A fonte I é uma falsa informação sobre o Covid-19, compartilhada nas 
redes sociais. A trouxemos nessa atividade pois a discussão em torno das 
chamadas “Fake News” tem tomado um espaço significado junto ao 
combate do vírus e, também, colocado em revisão nosso entendimento 
histórico sobre a validade histórica de certos materiais. Isso porque muitas 
dessas “notícias” carregam conteúdos prejudiciais à sociedade, 
apresentando falsas considerações sobre a doença e seu real nível de 
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mortalidade, transmissão, sintomas e tratamentos. Nesse sentido, torna-se 
importante estabelecer um diálogo com os estudantes sobre o tema e 
discutir interesses, intencionalidades, disputas que se passam, inclusive, 
na produção de sentidos, para determinadas experiências históricas. A 
fonte em questão nos possibilita acessar alguns pontos dessa discussão, 
como: 
1. O que é uma Fake News? Com quais questões históricas a fonte 
acima dialoga?  
2. A que serve uma fake News nas relações sociais? Sua repercussão 
social e modos de difundir essa “notícia”, podem auxiliar na análise 
histórica em questão?  
3. Como identificar uma Fake News? 
4. O que é uma fonte e qual sua importância para a nossa 
compreensão da realidade histórica? 
5. O que essa atividade ajudou a você no entendimento e trato das 
chamadas fake news? 
 
Fonte II 
O vídeo “Cinco medidas para combater a desinformação”, produzido pelo 
canal Meteoro Brasil, pode servir de aporte para as discussões com os 
estudantes. O vídeo trabalha alguns elementos que permite identificar, 
assim como tratar a presença dessa prática, nominada como produção de 
Fake News na atualidade. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l8oUiEScgiM&list=WL&index=37&t=633s 
 
Sugestão de atividade de pesquisa: Pensando nessas questões, o(a) 
professor(a), utilizando a fonte I, pode pedir que os(as) estudantes 
analisem outras mensagens divulgadas nos meios de comunicação e 
redes sociais em relação à pandemia de COVID-19, buscando identificar 
(pelo menos uma mensagem) considerada Fake News. Ao fazer isso, 
sugerir que discutam com seus colegas sobre as fontes encontradas e seu 
potencial analítico para pensarmos questões históricas (tanto do tempo 
presente, quanto em relação a outros momentos históricos), conceituando 
a noção de fonte dentro do campo da história e sua importância na 
construção do saber histórico. (ENCARTE, 2020) 

 
Com esse propósito, fizemos uma primeira seleção de outras documentações – imagens, 
materiais da imprensa (desde programas de telejornais a produções da imprensa on-line). 
Bem como, produzimos uma entrevista com trabalhador sem registro em carteira, 
procurando dimensionar aspectos da experiência social de trabalhadores na dinâmica da 
pandemia em associação com outras fontes que traziam tal questão em foco. 
Esse conjunto de materiais foi articulado de modo a conseguir ter a pandemia como 
elemento norteador da proposta de atividades do Encarte, mas com potencial de abertura 
de outros pontos e intencionalidades dos(as) profissionais da área que venham a explorar 
a questão, levando em conta tanto a realidade escolar em que esteja inserido(a) quanto 
pontos pertinentes ao seu planejamento de trabalho que considere mais relevante 
aprofundar. 
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Resultados 
 
Como resultado, tivemos a produção do encarte e a abertura de um canal de 
comunicação com profissionais de história e estudantes da Graduação e Pós-Graduação, 
no sentido de vislumbrar neles não só interlocutores sobre as pautas apresentadas, mas 
parceiros na constituição de novas possibilidades de explorar essas (e outras) fontes no 
ensino de história. O Encarte será encaminhado aos professores dos Núcleos Regionais 
de Educação de Toledo, Cascavel e Assis Chateaubriand, juntamente com um podcast 
indicador de nossas intenções com a proposta. Junto ao envio do material, indicaremos 
os canais de comunicação da equipe e os espaços de interação que estamos constituindo 
para troca de experiência e apoio na construção de alternativa no ensino de história 
durante e pós-pandemia. Sabemos dos limites dessa primeira inserção das discussões, 
principalmente se levarmos em conta que não esgotamos a discussão e não conseguimos 
interagir presencial com esses profissionais. Contudo, propusemos a abertura de um 
espaço de reflexão sobre um processo em andamento, o qual anseia ser aprofundado, 
merecendo novas investidas associando a experiência da pandemia na sociedade global 
às mudanças e proposições de alteração tanto na prática docente, quanto no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
Considerações Finais 
 
Como ponto positivo destacamos o envolvimento das bolsistas com a proposta, ainda que 
estivéssemos em um momento de extrema instabilidade emocional e de reavaliação de 
nossas ações. A percepção das estudantes enquanto sujeitos históricos desse tempo 
contribuiu para a construção dos pontos destacados e privilegiados no Encarte. Além 
disso, para a formação das estudantes envolvidas na formulação da proposta, 
consideramos que também houve uma contribuição significativa no entendimento da 
importância de refletirmos o tempo em que vivemos e como ele compõe a dinâmica 
histórica que analisamos e que iremos discutir em sala de aula. Diante disso, 
consideramos que foi importante a readequação do projeto e a definição dessa proposta. 
Pois, ao final, almejamos que esse contato com o Encarte permita instigar o debate e 
diálogo com as questões que ele mobiliza, bem como estimule a formulação de outras 
ações pertinentes à produção do conhecimento histórico em sala de aula. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: em.evidencias@gmail.com  
Fonte: (45) 99902-9162 
Blog: www.emevidencias.net 
Projeto de Extensão – Em Evidências: produção e uso de fontes no ensino de história 
Grupo de Pesquisa e Estudos em História Social, Memórias e Linguagens 
Colegiado de História – CCHEL/Campus de Marechal Cândido Rondon-PR 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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O ENSINO DO ESPANHOL E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS ALUNOS DO 
CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO  
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Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: (Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem) 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: formação de professores/ socioeducação; contexto sociolinguístico 
complexo; transformação social. 

 
Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou 
antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado 
(Betinho- Hebert de Souza) 

Resumo 
 
Esse projeto intitulado Espanhol para Adolescentes, tem como proposta o ensino do 
espanhol para adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime de 
internamento. Ele contribui para a formação de professores mais sensíveis para o 
contexto sociolinguístico complexo da sala de aula, bem como melhora a baixo 
autoestima, permite a transformação social e possibilita também o levantamento de 
dados para pesquisas na área de Letras e de Educação. 
 
Apresentação 
 
Este trabalho apresenta as contribuições do projeto de extensão intitulado Espanhol para 
Adolescentes, em andamento desde o ano de 2017, cuja proposta é ensinar espanhol 
para adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime de internamento no 
Cense II, em Cascavel.   
Partimos dos pressupostos apontados pela Lei n° 8.069/90 que considera a criança e o 
adolescente como inimputáveis, por não possuir discernimento suficiente para 
compreender as consequências que seu ato poderá causar, uma vez que se trata de 
sujeitos em processo de formação física e psíquica. Desta forma, o sistema de proteção 
integral previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê que a 
preocupação maior do ordenamento jurídico deve ser a reeducação e ressocialização 
destes sujeitos que, segundo o ECA, são prioridades absolutas, indivíduos de direitos e 
pessoas em fase especial de desenvolvimento. 
Assim, a educação é um direito fundamental de aplicabilidade imediata para o 
adolescente em conflito com a lei, além de uma ferramenta fundamental para a inserção 
deste adolescente na sociedade, já que, muitas vezes, o adolescente acaba cometendo o 

 
1 Doutora em letras, docente do Curso Letras - Língua Portuguesa e Espanhola e Respectivas Literaturas, 
Centro de Educação, Comunicação e Artes. Campus Cascavel. E-mail: rejanetristoni@gmail.com..  
2 Psicólogo, Conselheiro Tutelar Região Oeste de Cascavel/PR. E-mail: jerrytristoni@hotmail.com 
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ato infracional por ter tido o seu direito negligenciado desde o nascimento, uma vez que, 
conforme determina o Art. 4º,  
 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude (ECA). 

 
Ao nos depararmos com os meninos do Cense, durante conversas e atividades de sala 
de aula, percebemos que esses adolescentes foram negligenciados e que os direitos 
assegurados no Art. 4º/ECA, não foram respeitados e cumpridos. O desenvolvimento 
pedagógico, por sua vez, revela falhas de toda a sociedade: escola, órgãos públicos, 
família. Esses meninos são reflexo da sociedade em que vivem, “e não de uma tribo de 
alienígenas misteriosamente desembarcados em nosso mundo, com costumes bárbaros 
adquiridos não se sabe onde. Se é verdade que eles carecem de limites é porque eles 
foram negligenciados pela sociedade desde que nasceram” (LA TAILLE, 1998, p.11). 
Dentro do espaço de internação, o déficit educacional pode permanecer, pois, na maioria 
das vezes, as aulas não dão conta de sanar os inúmeros problemas que o adolescente 
traz consigo. Para dificultar ainda mais esse processo, muitos adolescentes, ao 
terminarem de cumprir a medida, não retornam à escola e, infelizmente, alguns deles 
acabam repetindo o ato infracional. Pesquisas, como MOREIRA (2011), sugerem que, 
quase sempre, a falta de acesso à educação impede reintegração desses adolescentes 
à sociedade.  
Assim, esse projeto pretende, mesmo de forma pequena, contribuir com essa lacuna, 
buscando despertar o interesse dos adolescentes pelos estudos em geral e por novas 
culturas, já que o ensino de língua estrangeira possibilita praticar vários aspectos 
linguísticos, dentre eles, interpretação, comunicação, expressão oral, corporal, bem 
como aspectos sociais como a socialização, o valorizar o “outro” e a si mesmo (Moita 
Lopes, 2002), uma vez que a “aprendizagem desperta processos internos de 
desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras 
pessoas” (OLIVEIRA, 1992, p. 33). Nesse sentido, entende-se que o 
ensino/aprendizagem de línguas, apresenta um caráter de integração e interação, 
permitido a integração do conhecimento com ações práticas (CHAGURI, 2004). 
Além disso, Vygostky (1994) explica que a motivação é um dos fatores que influenciam a 
aprendizagem. Desse modo, esse projeto contribui para a transformação de pessoas 
marginalizadas, que não têm acesso e nem podem pagar aulas de línguas estrangeiras, 
bem como para a socialização e para a melhoria social desses adolescentes. 
A ideia central é despertar o interesse pelo ensino de línguas, culturas, histórias, artes, 
costumes que envolve os países, cuja língua oficial é o espanhol, mas principalmente, 
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diminuir as desigualdades sociais e contribuir para a transformação social de seus 
participantes. 
Este trabalho está articulado com a formação docente, bem como o 
ensino/aprendizagem de língua espanhola, possibilitando, também, o levantamento de 
dados para pesquisas na área de Letras e de Educação.  
 
Procedimentos Adotados 
 
População beneficiada:  adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime de 
internamento, bem como discentes e docentes envolvidos no projeto. 
 
Conforme mencionado, o projeto está organizado por docentes e discentes dos cursos 
de Letras, o qual consiste em proporcionar o ensino/aprendizagem de língua espanhola.  
De forma geral, o roteiro básico está estruturado da seguinte maneira: 
1. Reunião com os acadêmicos- colaboradores (ministrantes) do projeto; 
2. Palestras, aulas, oficinas, cursos sobre o ensino aprendizagem de línguas com os 
acadêmicos- colaboradores (ministrantes); 
3. Reuniões com os responsáveis pelo Cense II; 
4. Observação do “ambiente escolar”; 
5. Elaboração de materiais, de aula e de plano de aula para aplicação do curso; 
6. Aplicação de aulas em língua espanhola; 
7. Apresentação das atividades por meio de relatórios, artigos e seminários. 

 
 
Resultados 
 
Como ação realizada, esse projeto proporciona, dentre outros:  
• Despertar o interesse por aprender o espanhol;  

• Contribuir para a transformação social de seus participantes - os adolescentes;  

• Desconstruir valores, ideias, padrões que geram estigmas e inferioridade social; 

• Ajudar o acadêmico a sanar suas dificuldades relacionadas ao ensino/aprendizagem; 

• Sensibilizar o futuro professor para o contexto sociolinguístico complexo; 

• Instrumentalizar o acadêmico para o trabalho docente por meio de atividades 

práticas em sala de aula, tais como, elaboração de planos de aulas e regência; 
Registrar dados para pesquisas nas áreas de Letras, Cultura e Pedagogia. 

 
 
Considerações Finais 
 
O ensino de espanhol, por meio desse projeto, ao possibilitar que seus participantes 
possam expressar-se em situações básicas em LE, melhora a baixo autoestima e 
permite a transformação social desses sujeitos. 
Possibilita também que adolescentes, que cumprem medidas socioeducativas, ocupem 
espaços ociosos de seu dia para estudar uma língua, conhecer novas culturas e 
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histórias, por meio de um trabalho que tem como base a interdisciplinaridade com outras 
áreas do saber, dentre elas: história, arte, cultura.  
Outra contribuição percebida foi despertar o interesse dos participantes pela busca de 
uma carreira universitária, através da experiência compartilhada de nossos acadêmicos. 
A articulação desse com a formação docente, bem como o ensino/aprendizagem de 
língua espanhola, contribui também para a vida de nossos acadêmicos que ministram as 
aulas, além de torná-los professores mais sensíveis para o contexto sociolinguístico 
complexo que os esperam em muitos dos lugares, onde farão sua prática docente. 
Além disso, é importante que a UNIOESTE, como única universidade pública da região 
Oeste Paraná, apresente projetos que possibilitem averiguar e aplicar o processo do 
ensino e aprendizagem de línguas em lugares como o CENSE II, que tanto necessita da 
presença e dos serviços da universidade. 
A lei por si só não garante aos jovens em reclusão as possibilidades de inclusão efetiva 
nem que seus direitos se materializarão.  Dessa forma, promover práticas de ensino de 
idiomas, verificar como ocorre essa prática, averiguar quais os resultados obtidos, 
perceber se o aprendiz, por meio do uso de estratégias que envolvem o 
ensino/aprendizagem de línguas, adquire autonomia, bem como pesquisar como essa 
prática se relaciona com as diferentes áreas do conhecimento, constitui-se um fator 
importante para o fortalecimento das ações sociais que a UNIOESTE deve desenvolver 
no âmbito social. 
Destaca-se, mais uma vez, a contribuição para a formação de nossos acadêmicos e 
futuros professionais, tornando-os professores sensíveis às diferenças sociais presente 
em nossa sociedade, pois ser professor é, dentre outros, poder contribuir para a 
formação social de nossos alunos.  

 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Rejane Hauch Pinto Tristoni 
rejane.tristoni@unioeste.br  
Colegiado de Letras - (45) 3220 3163- 7432 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
54244/2018 
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O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E SEUS ALGORITMOS 

 
Kelly Roberta Mazzutti Lübeck1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Bruna Nascimento de Souza2, Clara Inês Warken3, Hevila Maria Simonetti4, 
Marcos Lübeck5 

 
Área Temática: Educação. 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem.  
Modalidade: Comunicação Oral. 

Palavras-chave: Numeração; Frações; Representação decimal; Ensino. 
 
Resumo 
 
Neste artigo vamos apresentar um relato das ações desenvolvidas no projeto de extensão 
“Diferentes representações para o sistema de numeração decimal e seus algoritmos”, que 
foi realizado no ano de 2020 e tinha como público alvo aos alunos do curso de Formação 
de Docentes do Colégio Barão do Rio Branco e os ingressantes nos cursos de 
Licenciatura em Matemática (UNIOESTE/Foz do Iguaçu e UNILA). O projeto teve como 
objetivo apresentar uma contextualização para o conceito de número e seus algoritmos, 
os quais são introduzidos nos anos iniciais da Educação Básica.  As atividades a priori 
planejadas tiveram de ser repensadas frente à pandemia da COVID-19 e novas 
abordagens foram assumidas. Neste sentido, todas as ações foram realizadas por via 
remota e o curso, antes presencial, foi adequado somente aos alunos do Barão e 
mediado entre as instituições por meio de plataformas virtuais, utilizando apostila 
confeccionada pela equipe, contendo questões sobre numeração e algumas situações 
problemas e jogos didáticos. Apesar desta nova configuração e do menor alcance atingido 
pela ação, a atividade mostrou-se significativa na medida que permitiu um repensar sobre 
as formas de se ver e trabalhar com a Matemática. 
 
Apresentação 
 

O projeto “Diferentes representações para o sistema de numeração decimal e seus 
algoritmos”, realizado no ano de 2020 e destinado aos alunos do Colégio Estadual Barão 
do Rio Branco e os discentes ingressantes dos cursos de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, e 
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, tinha como objetivo 
apresentar uma contextualização desde a aquisição do conceito de número até a 
elaboração dos algoritmos operacionais tradicionais e não tradicionais para adição, 
multiplicação, subtração e divisão, bem como adentrar em questões mais complexas que 

 
1 Doutora, Matemática, CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: kellyrobertaml@gmail.com. 
2 Acadêmica, Matemática, CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: nascimentobruna49@gmail.com. 
3 Acadêmica, Matemática, CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: claraineswar@gmail.com. 
4 Acadêmica, Matemática, CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: hevilasimonetti@gmail.com. 
5 Doutor, Matemática, CECE, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: marcoslubeck@gmail.com. 
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se referem a completude de corpos ordenados. Além disso, seria tratado com maior 
ênfase os conceitos de fração, decimal e porcentagem, como forma de enaltecer 
diferentes representações para o mesmo sistema numérico, dos números reais.  

O estudo acerca do tema do projeto se mostra relevante, tendo em vista que, 
muitos alunos passam anos de suas vidas sem compreender as noções básicas da 
Matemática e isso os prejudica no decorrer da própria educação básica, pois “o aluno 
precisa de conhecimentos iniciais bem fundamentados para ter sucesso na aprendizagem 
de novos conhecimentos matemáticos” (SILVA, ALMOULOUD, 2008, p. 76). E, ainda, é 
necessário “ressaltar a importância adquirida pela Matemática no decurso da história 
humana e, principalmente, na atualidade, quando se torna a ferramenta mor do avanço 
científico” (SULEIMAN, 2016, p. 3), ou seja, isso mostra como a Matemática se faz 
presente em muitos aspectos da vida. 

Após discussões, começamos o preparo do material do curso intitulado “O sistema 
numérico e seus desafios”, que consistiu na elaboração de duas apostilas. A primeira, 
voltada ao público do primeiro ano do curso de Licenciatura em Matemática, com 
atividades produzidas no intuito de potencializar a aquisição de conceitos relativos à 
numeração. A segunda apostila foi elaborada pensando nos alunos do curso de 
Formação de Docentes do colégio Barão do Rio Branco. Nela, foram inseridas atividades 
em forma de jogos, prontas para serem aplicadas com alunos do Ensino Fundamental I, 
anos iniciais, sendo estes o público dos futuros docentes em formação. Algumas 
atividades foram retiradas e/ou adaptadas de Souza et al. (2010) e Walle (2009).  
 
Procedimentos Adotados 
 

De início, o projeto de extensão tinha como propósito a aplicação de cursos 
presenciais com os alunos do Colégio Barão do Rio Branco e com os acadêmicos da 
UNIOESTE e da UNILA. Entretanto, devido a pandemia da COVID-19, essa proposta se 
tornou inviável visto que, nesse momento, a interação entre os envolvidos não se fazia 
possível, dessa forma tivemos que nos reorganizar para alterar a metodologia do curso.  

Até então, a UNIOESTE não havia se manifestado sobre a oferta dos seus cursos 
de maneira remota e, quando isso aconteceu, o próprio colegiado do curso de 
Licenciatura em Matemática optou por não realizar nenhuma disciplina on-line, 
considerando, entre os motivos para a tomada desta decisão, a opinião dos alunos que se 
mostravam contrários a esta prática. Pelo fato de parte do público-alvo serem estes 
alunos, foi decidido que este curso também não seria ofertado de forma remota.  

Ademais, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Foz do Iguaçu só permitiu a 
possibilidade de atividades extracurriculares, e via remota, em meados de junho, quando 
retomamos o contato com as coordenadoras do colégio Barão do Rio Branco, para 
resolvermos como daríamos seguimento a ação.  

Todas as atividades desenvolvidas durante o período, incluindo os vários 
momentos de orientação das acadêmicas colaboradoras com os docentes promotores do 
projeto, foram de forma remota, por meio de encontros virtuais em vídeos chamadas. Os 
primeiros encontros foram destinados a explicação do que seria o curso, o público a que 
se destinava, seus objetivos, o conteúdo que seria abordado e a forma de abordagem dos 
temas propostos. 

961



 

 

Como um dos embasamentos teóricos foi feita a leitura e discussão dos artigos “A 
importância da Matemática nos Anos Iniciais” (2016) e “As crenças desenvolvidas pelas 
Professoras Polivalentes: um olhar sobre o ensino de Matemática” (2017), ambos escritos 
por Luana Leal Alves. Estes artigos abordam assuntos que se complementam: a 
importância da Educação Matemática para crianças que estão ingressando na Escola e o 
papel fundamental do professor dos anos iniciais que tem a função de trabalhar todas as 
disciplinas desta etapa do ensino e como este ensina a Matemática. 
 Em um segundo momento, lemos e discutimos o artigo de João Pedro Mendes da 
Ponte (2003) intitulado “Investigar, ensinar e aprender”. Baseado no que foi analisado no 
texto, elaboramos tarefas seguindo o modelo que o autor apresenta, na qual as separou 
em quatro tipos básicos, exercício, problema, exploração e investigação, como na figura a 
seguir. 

 
Figura 1: Tipos básicos de uma tarefa (PONTE, 2003, p. 5). 

 
 Analisando o esquema representado na figura acima, cada integrante do projeto 
elaborou uma atividade que consistia em apresentar as tarefas distinguindo-as em termos 
de exercício, problema e tarefa de investigação, conforme o exposto por Ponte (2003), e 
que também, pudéssemos observar o grau de dificuldade destas. A seguir está um 
exemplo de atividade realizada a partir do artigo. 
 

 
Figura 2: Tarefa desenvolvida pela equipe do projeto. (AUTORES, 2020). 
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No quadro acima, foram elaborados alguns exemplos de tarefas baseando-se no 
que o autor apresentava como exercício, problema e tarefa de investigação. Cabe 
enfatizar que o autor, em algumas situações, reúne as categorias de exploração e 
investigação como tarefas de investigação devido sua proximidade e pelo fato de ser 
difícil, por vezes, distinguir o nível de dificuldade da ação que pode variar para cada 
aluno. Resumidamente, um exercício é uma tarefa de nível fácil e de estrutura fechada, 
isto é, não permite discussões, o resultado já é esperado, o problema é uma tarefa difícil e 
de estrutura fechada, já a tarefa de investigação é considera difícil e de estrutura aberta, 
que permite o aluno realizar investigações, testar hipóteses para sua resolução.  

O livro do Walle (2009) também serviu de base para as reflexões sobre o material 
que seria elaborado, visto que o mesmo se apoia na resolução de problemas e na 
investigação matemática e apresenta o conteúdo dos anos iniciais de uma forma mais 
construtiva, sem ênfase a algoritmos ou métodos, mas buscando estabelecer o 
entendimento dos temas.  
 Após as discussões acerca do tópico Numeração, foram elaboradas duas apostilas 
para o curso. A primeira “O Sistema Numérico e seus Desafios”, foi desenvolvida para ser 
aplicada aos alunos ingressantes do curso de Licenciatura em Matemática, sendo ela 
composta por 61 (sessenta e uma) atividades divididas em 4 (quatro) capítulos. Cada um 
deles compreendia relevantes questões sobre numeração, dentre elas: conceitos 
envolvendo operações básicas; estudo de frações, explorando questões algébricas e 
geométricas; cálculos de frações, sendo apresentadas por meio de algumas situações 
problemas; estudo de números decimais; e ainda, abordadas algumas propriedades dos 
conjuntos numéricos. Este material não foi aplicado aos ingressantes das licenciaturas em 
Matemática pelos motivos acima mencionados e será retomado num momento oportuno. 
 A segunda apostila desenvolvida no projeto “O Sistema Numérico e seus Desafios: 
operações básicas”, foi elaborada para ser aplicada aos alunos do curso de Formação de 
Docentes do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Sendo essa, com uma proposta um 
pouco diferente da apostila que havia sido produzida anteriormente, agora baseando-se 
em jogos didáticos. Composta por 13 (treze) jogos, enfatizamos as operações básicas: 
adição, subtração, multiplicação e divisão, já que esse material foi destinado a futuros 
professores do Ensino Fundamental I, anos iniciais. Além disso, também foram 
elaborados jogos didáticos que abrangiam questões sobre frações, números decimais e 
porcentagem.   

Após a liberação do NRE de Foz do Iguaçu para as atividades extracurriculares via 
remota, e em decorrência das conversas estabelecidas com as responsáveis pelas 
atividades do magistério, acertou-se que o curso seria ofertado apenas aos alunos do 
colégio Barão do Rio Branco, cuja aplicação foi feita pela professora regente da turma de 
Metodologia da Matemática, do 3° ano do curso de Formação de Docentes, para quem 
enviávamos os materiais elaborados. 

Como forma de avaliação do trabalho com o colégio Barão do Rio Branco, 
elaboramos um questionário no Google Forms para os participantes, buscando 
compreender quais as suas dificuldades em relação à apostila apresentada e trabalhada 
por eles e suas concepções a respeito da Matemática ali discutida. 

 
 

963



 

 

Resultados 
 

Os dados coletados por meio do questionário on-line, aplicado com os alunos do 
curso de Formação de Docentes, nos informaram que as atividades desenvolvidas na 
apostila destinada a esse público obtiveram bons resultados. Apesar de notarmos que 
alguns apresentaram dificuldade na compreensão de certas atividades, os futuros 
professores consideraram o material importante para sua formação, em especial, por 
facilitar o ensino da Matemática.  
 
Considerações Finais 
 

A maioria das atividades extracurriculares do ano de 2020, certamente, não 
alcançaram todos os objetivos previstos, em virtude das mudanças causadas pela 
pandemia do COVID-19.  No caso deste trabalho elaborado, infelizmente, não foi 
diferente. 

A primeira dificuldade enfrentada esteve ligada à desistência de participantes do 
projeto, que inicialmente contava com seis discentes, das quais três não puderam mais 
participar, por motivos pessoais. Com isso, outra aluna foi convidada para fazer parte do 
grupo, mas que, por sua vez, também tive de se ausentar, por problemas relacionados à 
pandemia. Sendo assim, seguimos com a realização das atividades com apenas três 
alunas integrantes. 

Contudo, o cancelamento das atividades presenciais, com certeza foi o fato que 
mais impactou, de forma negativa, o andamento do projeto, já que nosso plano de ação 
se resumia na troca de informações com os participantes, além da manipulação dos 
materiais didáticos, para o efetivo desenvolvimento do curso. Uma das ações previstas 
consistia em selecionar atividades desenvolvidas a fim de serem ofertadas em uma 
oficina no evento da Semana da Primavera, oferecida anualmente pela UNIOESTE no 
mês de setembro, o que também não foi possível acontecer, pois a mesma foi cancelada. 

Dentre as atividades que puderam ser realizadas, podemos iniciar citando os 
encontros teóricos, onde discutimos os temas pertinentes e tivemos a oportunidade de 
refletir sobre o ensino da Matemática nos anos iniciais da Educação Básica. Nós, 
acadêmicas do curso de Licenciatura em Matemática, poucas vezes temos contato com 
essa etapa de ensino, apesar de considerarmos importante levar à discussão esse 
assunto, para compreender melhor as dificuldades que ali estão presentes e poder 
contribuir com uma aprendizagem Matemática de qualidade para esse público. Ademais, 
as discussões acerca do método de ensino Resolução de Problemas foi de grande 
importância, para compreendermos seus objetivos e como deve ser trabalhado, auxiliando 
na futura preparação do material. 

As apostilas foram desenvolvidas levando em consideração todo o estudo que 
tivemos nos encontros por vídeo chamadas, buscando facilitar a aprendizagem das 
noções básicas de Matemática. Pensamos nisso tanto para a elaboração das atividades 
destinadas aos alunos do primeiro ano do curso de Licenciatura em Matemática, quanto 
dos jogos didáticos, voltados para os alunos do curso de Formação de Docentes. 

Mesmo com todas as dificuldades vivenciadas, o projeto foi satisfatório para nós, 
participantes. Contribuir com uma aprendizagem Matemática de qualidade é nosso maior 
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desejo enquanto futuros professores e poder tornar isso possível, auxiliando quem está 
na mesma caminhada que nós, foi gratificante. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: kellyrobertaml@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 59300/2020 
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OFICINA “DINÂMICA CELULAR DA VIDA” NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

Rose Meire Costa1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Rebeca Eloise de Oliveira2, Thaís Kaori Katsumata3; Ednéia Fátima 
Brambilla Torquato4; Jocicléia Konerat5. 

 

Área Temática: Educação; Saúde. 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem. 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: diversidade celular; microbioma; microscópio virtual. 
 
Resumo 

 
A Oficina “Dinâmica Celular da Vida”, inserida no Programa Microscópio Virtual, 

objetivou apresentar conceitos das células do corpo humano e da microbiota associada. As 
atividades foram desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem, devido à pandemia 
do novo coronavírus, envolvendo uma variedade de formatos, como mapas mentais e 

conceituais e conteúdos audiovisuais. Assim, foi possível construir um ensino motivador e 
eficaz, que certamente beneficiou os participantes, professores e alunos. 

 

Apresentação 

 
No contexto da pandemia do novo coronavírus, o distanciamento social gerou uma 

série de desafios para a área educacional. As restrições às reuniões e às aulas presenciais 
dificultaram a interação entre professor e aluno e a manutenção de uma comunicação 
síncrona. Para contornar esses entraves, houve-se a necessidade de se reformular os 

métodos de ensino, buscando adaptá-los a alternativas como o uso das plataformas digitais 
(BLAKE, C. A, 2003). Considerando essas demandas, elaborou-se a Oficina “Dinâmica 
Celular da Vida”. 

Essa iniciativa se insere nas atividades desenvolvidas pelo Programa Microscópio 
Virtual e teve seu foco em temáticas relacionadas ao estudo da diversidade celular em 
Homo sapiens e do microbioma humano. Os assuntos foram abordados de maneira a somar 

os conhecimentos adquiridos ao entendimento da biologia celular e tecidual e foram 
selecionados devido a sua relevância no contexto atual, visto as recentes descobertas 
proporcionadas por pesquisas científicas na área e o crescente interesse 
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pelas possíveis aplicações desses conhecimentos em diversos campos da ciência, 

sobretudo na área da saúde. 
O corpo de H. sapiens é constituído por cerca de trinta trilhões de células, com 

características morfológicas e funcionais diferenciadas, e no ensino da citologia, a 
morfofisiologia celular é normalmente baseada em um modelo celular padrão, que não 

oferece ao aluno o real aprendizado das células. O conhecimento das células com base em 
suas diferenças morfológicas tem amplas aplicações nas ciências, por exemplo, na 
detecção e classificação de anormalidades e patologias, como o câncer; na análise de 

mudanças dinâmicas sob estresse ambiental específico; na compreensão da resposta 
quimiotáxica e da influência de drogas e na identificação da morfogênese celular em 
diferentes fases do ciclo celular. Estes conhecimentos são fundamentais na compreensão 

de avanços científicos na atualidade. 
Em contrapartida aos trinta trilhões de células constituintes, há aproximadamente 39 

trilhões de bactérias habitando e influenciando o organismo humano. A interação entre 
essas células humanas e o microbioma faz do corpo de H. sapiens um complexo 

ecossistema, no qual metabólitos produzidos pelos microrganismos modulam diversas 
funções biológicas, contribuindo para a manutenção do estado de saúde. Alterações do 

microbioma podem ser observadas em quadros patológicos, assim, o estudo da 
composição do microbioma e de alterações ocorridas permite inferir aplicações práticas em 
áreas como a imunoterapia para o câncer e o transplante fecal/terapia bacteriana contra o 
Clostridium difficile (FESSLER J, 2019 e VAN NOOD E, 2013). 

 

Procedimentos Adotados 

 
Buscando contornar as dificuldades de realização de eventos presenciais, dadas as 

atuais circunstâncias da Covid-19, foi proposta a Oficina “Dinâmica Celular da Vida” com 
o uso de ambiente virtual de aprendizagem (AVA), abrangendo encontros remotos 

síncronos e assíncronos com os alunos do primeiro ano do curso de Medicina da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel. Os discentes se 
inscreveram na oficina através do Google Formulários e tiveram acesso a um material de 
apoio, sobre Microbioma e Diversidade Celular em Homo sapiens, para leitura prévia. Após 

o período de inscrição, as atividades se iniciaram na forma de encontros semanais, no 
período de 24 de julho a 18 de agosto de 2020, em salas virtuais do Google Meet, onde 

foram realizados cinco encontros remotos. 
No primeiro encontro houve a apresentação do projeto e a explanação sobre o 

microbioma humano, com uso de áudios, vídeos e atividade de brainstorming. Esta 

antecedeu as explicações, de forma a se obter as preconcepções dos alunos sobre o tema. 
Ainda, houve o ensino do método de mapas mentais e conceituais, ferramentas importantes 
no auxílio dos processos de ensino e aprendizagem. 

No segundo encontro, os alunos aplicaram os conceitos aprendidos na construção 
de mapas da microbiota de órgãos e sistemas do corpo humano, salientando suas 
características e importância na saúde. Dúvidas na montagem dos mapas mentais foram 

esclarecidas durante o encontro pelos docentes e monitores. 
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Os mapas construídos foram apresentados pelos participantes no terceiro encontro, 
seguido de uma dinâmica em formato quiz, com questões baseadas nos conceitos expostos 

nas apresentações. 
No quarto encontro foram abordados os temas referentes ao transplante fecal/terapia 

bacteriana, microbioma na imunoterapia, bases da epigenética e regulação gênica da 
microbiota, adotando-se as estratégias didáticas das tecnologias do ensino à distância, com 
as ferramentas do AVA (vídeos, áudios e quiz), seguindo-se de brainstorming sobre células 

e mapas mentais e conceituais da diversidade de células de 
H. sapiens. Neste caso, os alunos selecionaram células de interesse para as 

apresentações, que foram realizadas no último encontro. 
Com isso, o quinto encontro finalizou as atividades da oficina com as apresentações 

dos alunos, seguido de outra dinâmica quiz referente ao conteúdo em pauta, além das 

discussões e análise do método de ensino empregado. 
 

Resultados 

 
As atividades desenvolvidas pela Oficina “Dinâmica Celular da Vida” tiveram a 

participação de 46 pessoas, sendo 5 colaboradores, entre eles professores e monitores; e 

41 alunos do primeiro ano do curso de Medicina. 
Nos encontros sobre microbioma, que abrangeram uma maior carga horária da 

oficina, a primeira dinâmica realizada, o brainstorming, consistiu na coleta de palavras- 

chaves mencionadas pelos alunos participantes. A princípio, as palavras relacionadas ao 
microbioma tratavam-se de conceitos básicos, foi possível verificar que os participantes 
reconheciam que o corpo humano se apresenta colonizado por uma diversidade de 

microrganismos e que sua presença exerce influência na saúde; entretanto, não tinham 
conhecimento do número total e dos tipos de microrganismos colonizadores, além dos  
nichos ocupados no corpo humano, do grau de influência benéfica na saúde e da relação 
que o desequilíbrio do microbioma exerce com o surgimento de doenças, como obesidade 

por exemplo. Apesar da complexidade e relativa inovação na abordagem de ação dos  
metabólitos derivados do microbioma aos mecanismos epigenéticos de Homo sapiens, a 

abordagem do assunto gerou discussão e interesse pelo tema. Durante o decorrer da 

oficina, o conhecimento dos alunos acerca do microbioma foi expandido e após as 
apresentações e construções dos mapas mentais e conceituais, a aplicação novamente da 
dinâmica de brainstorming resultou em um conjunto de palavras diversificadas e inclusive 

abordadas nas atividades, como “homeostase”, “epigenética” e “disbiose” (Figura 1). 

Com relação aos mapas mentais e conceituais construídos, foram formados grupos 
baseando-se nas diferentes regiões e sistemas que constituem o corpo humano, de forma 
que cada grupo pudesse explorar com mais detalhes a composição e funções de cada 
microbiota que coloniza locais específicos do corpo, como o trato gastrointestinal, a pele e 

o trato vaginal. 
Na diversidade celular em H. sapiens, a mesma dinâmica de brainstorming foi 

aplicada aos participantes antes das atividades propostas e após o desenvolvimento delas. 

Verificou-se que os participantes conheciam a diversidade morfofisiológica do corpo 
humano, mas no decorrer da oficina puderam entender melhor quais eram as 
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diferenças morfológicas e funcionais dos principais grupos de células presentes no corpo 

humano, utilizando-se exemplos específicos. A construção dos mapas mentais abordando 
a diversidade celular auxiliou muito nesse aprendizado. Cada grupo apresentou um 
diferente tipo de célula, entre elas as de revestimento, germinativas e de transporte. Essa 

divisão permitiu um maior aprofundamento nas especificidades morfofisiológicas de cada 
grupo celular (Figura 2). 

Para concluir, as atividades interativas em formato quiz reforçaram o entendimento 

do conteúdo e permitiram aos participantes esclarecerem eventuais dúvidas (Figura 3). 

Figura 1 – Brainstorming realizado com palavras chaves sobre o Microbioma Humano. 
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Figura 2 – Mapa mental construído pelos alunos do Grupo 1 sobre Célula Germinativa Feminina. 

 

Figura 3 – Quiz sobre “Quais são os efeitos dessa Diversidade Celular para o nosso organismo?”. 

 

Considerações Finais 

 
A Oficina “Dinâmica Celular da Vida” foi proposta e apresentada de forma remota 

como alternativa para reduzir os impactos negativos gerados no processo de 
aprendizagem, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19. As dinâmicas 
trabalhadas no projeto permitiram uma interação entre os professores e alunos no ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), com boa qualidade de comunicação síncrona e assíncrona, 
sendo possível estimular o processo de ensino e aprendizagem. A oficina induziu os alunos 
participantes a contribuir ativamente durante todo o tempo de apresentação, realizando as 

atividades propostas e ao final, ao apresentarem sua opinião acerca da experiência 
vivenciada, por meio de um formulário de pesquisa de opinião. 

Em conclusão, os resultados obtidos foram avaliados positivamente, tanto pela expectativa 

dos colaboradores envolvidos na organização dessa iniciativa quanto pelo aprendizado 
dos alunos participantes inscritos na oficina. Pelas próprias dinâmicas desenvolvidas foi 

possível observar um aprofundamento nas informações e conteúdos aprendidos pelos 

envolvidos, além de um diálogo que permitiu a troca de conhecimentos e experiência. 
Com o êxito dessa oficina, pode-se projetar metodologias semelhantes para futuros 

projetos que poderão abranger outros perfis de público-alvo. 
 

Forma(s) de contato com a ação 

 
Plataforma Microscópio Virtual. Disponível em: 
<http://projetos.unioeste.br/projetos/microscopio/>. Acesso em: 28 de jan. de 2021. 

 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
33327/2011 
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PATOLOGIA E ESTOMATOLOGIA NA WEB – ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

CONTÍNUA DE PÁGINA ELETRÔNICA 

Rosana da Silva Berticelli1 
Participantes: Leticia Elis de Oliveira Postai2, Isabela Mangue Popiolek3 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Tecnologia; Patologia; Radiologia 

Resumo 

Ao longo dos últimos anos, pode-se perceber um aumento de demanda por 
Tecnologias de Informação (TI), marcando um novo período no desenvolvimento das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, presentes nos espaços de lazer, trabalho e 
outras atividades cotidianas de muitas pessoas, as tecnologias digitais estão favorecendo 
o desenvolvimento de novos modos de pensar e de aprender possibilitando aos seus 
usuários desenvolver novas destrezas e habilidades cognitivas, tais como a capacidade 
multitarefa, o pensamento não linear, a autodidaxia, o trabalho exploratório e 
colaborativo.Com o desenvolvimento de dispositivos móveis que englobam variadas 
funcionalidades, as TI acabam estando presentes em, praticamente, todas as áreas da vida 
dos indivíduos, incluindo o contexto das Instituições de Ensino Superior (IES), onde essas 
demandas também são reais. A comunidade acadêmica vem se reinventando com o 
objetivo de expandir informações de qualidade, não limitando-as as salas de aula, mas 
proporcionando aos estudantes e as demais pessoas interessadas em aprender, uma 
oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre os assuntos discutidos no ambiente 
estudantil e que são de relevância à todos. Essa iniciativa possibilitou o surgimento da 
plataforma de ensino e extensão “Patologia e Estomatologia na Web”, desenvolvida pelo 
curso de Odontologia da UNIOESTE, do campus de Cascavel, no ano de 2010.  Desde 
então, o projeto vem crescendo e ganhando visibilidade pela atualização e troca de 
informações entre professores e acadêmicos, o que facilita e enriquece a interação, 
estimula o interesse pelo conhecimento e colabora com a divulgação de orientações e 
conhecimento sobre saúde bucal às pessoas. A linguagem simples e o conteúdo 
transmitido de forma clara permitem a expansão de informação de qualidade além do meio 
acadêmico, também ressaltando a necessidade e renovação contínua do estudo frente às 
muitas pesquisas e artigos científicos na área da saúde. Desde a sua criação, o projeto 
cresce e ganha visibilidade pela atualização das informações pelos docentes e acadêmicos. 
O processo ensino-aprendizagem é dinâmico, por isso é tão importante a atualização 
contínua da página, bem como sua constante mudança, correção, melhora e 
enriquecimento de conteúdo, sempre que necessário, para que evolua e contribua cada vez 

 
1 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: roberticelli@gmail.com.  
2 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: leticia.postai@unioeste.br 
3 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: popiolekisabela@hotmail.com. 
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mais com o aprendizado dos acadêmicos e adicione conhecimento a todos que acessam a 
página. Por esse motivo são necessários colaboradores que se empenham em buscar 
novas informações, se adequando a tecnologia e buscando atender as necessidades do 
público-alvo (os alunos do curso de Odontologia) assim como outros cursos da área da 
saúde e à população em geral, que busca informações sobre alguns processos patológicos 
e saúde-doença. 

Apresentação 

Há uma grande dificuldade, por parte dos acadêmicos de Odontologia, em 
correlacionar e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina de Patologia 
Geral e Bucodental – tanto a nível microscópico quanto macroscópico –, com os 
fundamentos práticos aprendidos em Estomatologia. Esse grave problema se torna ainda 
mais expressivo com o início das atividades clínicas, cujo objetivo que seria interligar os 
conceitos teóricos da Patologia com a abordagem clínica da Estomatologia, visando à 
elaboração de um diagnóstico completo, incluindo a importância do exame clínico, 
anamnese e os exames de imagem, tornando o processo de aprendizagem satisfatório e 
proveitoso. A falta de integração e correlação das informações resulta na formação de um 
profissional sem a perspicácia e a habilidade necessárias para lidar com a diversidade de 
situações clínicas. Frente a tal problema de ensino-aprendizado é que a equipe docente 
teve a iniciativa de desenvolver e incorporar um trabalho interdisciplinar de vasto acesso, 
visando oferecer ao aluno a ideia de continuidade e lógica entre os conhecimentos das 
disciplinas e uma experiência clínica mais rica e produtiva, com a esperança de também 
estender a informação à sociedade, contribuindo para a promoção de saúde. Entre os 
meios de comunicação a internet é o principal, uma ferramenta poderosa no processo 
ensino-aprendizagem e incentivo a formação do aluno ativo na busca por conhecimento. 
Para a educação, ela é considerada uma ferramenta complexa e abrangente de 
aprendizado. Para a comunidade cientifica é um recurso indispensável. Reconhecendo 
esse potencial e em frente à baixa quantidade de material de livre acesso à internet, que 
sirva de apoio didático ao aluno e que complemente a interdisciplinaridade em Patologia 
Bucal e Estomatologia, foi criada, em 2010, uma página eletrônica 
(https://www.unioeste.br/portal/estomatologia-na-web/inicial), de modo que o material 
presente no site interagisse com a aula presencial das disciplinas, servindo de apoio 
didático para o aluno e fosse uma alternativa de estudo para o público em geral, 
principalmente aqueles relacionados a área da saúde. 

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 lesões e lâminas 
histopatológicas (obtidas na clínica de Estomatologia da UNIOESTE e por análise 
histopatológica), de imagens radiográficas (obtidas no laboratório de Radiologia da 
UNIOESTE)  e confecção de textos didáticos (utilizando-se como referências livros e artigos 
de grande relevância sobre as disciplinas de Patologia, Estomatologia, Semiologia e 
Radiologia e Imaginologia – selecionados pelos docentes e discentes), além da publicação 
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dos slides das aulas teóricas das disciplinas de Radiologia e Semiologia, disponibilizadas 
pela docente responsável. Além disso, também há contribuição do Núcleo de Tecnologia 
da Informação da UNIOESTE para montagem de layout e edição. 

Resultados 

Como meio pedagógico, o projeto influencia muitos alunos, não só da nossa 
universidade, como de outras no país, que procuram na internet informações sobre as 
disciplinas relacionadas no website. Já o público em geral, é beneficiado com o projeto, 
recebendo informações e orientações de forma didática, acerca de saúde-doença. O site 
possui mais de 12,300 acessos, os resultados são constantemente observados notando-
se, sobretudo, o crescente interesse dos acadêmicos pelo material disponibilizado, que 
contribui de forma expressiva para o aprendizado das disciplinas em enfoque na plataforma: 
Patologia, Estomatologia, Semiologia e Radiologia e Imaginologia. 

 
Figura 1 – Imagem da página inicial do site, 2010. 
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Figura 2 – Imagem da página inicial do site, 2018. 

 

 
Figura 3 – Imagem inicial do site, 2021, em processo de atualização e expansão. 

 

 
Figura 4 – Imagem inicial do site, 2021 em processo de atualização e expansão. 

Considerações Finais 

O desenvolvimento deste projeto, que já existe há mais de 10 anos, incentiva a 
adequação da aula presencial e instiga os alunos a buscar um aprimoramento dos 
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ensinamentos ofertados em sala de aula, gerando conhecimento científico em relação as 
disciplinas utilizadas pela plataforma, bem como disponibiliza informações de relevância e 
qualidade a muitas pessoas – além do meio acadêmico. Dessa forma, contribui para o 
enriquecimento da universidade e da sociedade. 

Forma(s) de contato com a ação 

Laboratório de Radiologia Odontológica UNIOESTE: (45) 3220-7353.  

Coordenadora do projeto (Prof. Dra. Rosana da Silva Berticelli): 
roberticelli@gmail.com 

Acadêmica participante (Leticia Elis de Oliveira Postai): leticia.postai@unioeste.br 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

CR: 30410/2010 

Referências 

Conforme normas da ABNT. Serão aceitas apenas referências de obras que 
estiverem contidas no trabalho. Cuidado!) 

Exemplo: 

BASTOS, B. G.; FERRARI, D. V. Internet and education for the patient. Arquivos 
internacionais de otorrinolaringologia, v. 15, n. 4, p. 515-522, 2011. 

FERRAZ, A. G. ET AL. O uso da Internet como instrumento de mediação 
pedagógica em cursos de graduação: estudo de caso de uma universidade pública 
federal e de uma universidade privada no Brasil. 2006.  

LOPES, P.M.A.; QUEIROZ E MELO, M.F.A. O uso das tecnologias digitais em 
educação: seguindo um fenômeno em construção, Psicol. educ.  n.38 São 
Paulo, junho, 2014. 
 

FEITOSA, D; YOSHIKUNI, A; LUCAS, E; ALBERTO ALBERTIN, A; Um estudo 
sobre o uso de tecnologias de informação no processo de ensino e aprendizagem, 
Rev. Portuguesa e Brasileira de Gestão, vol.13 n.4, Lisboa dez. 2014. 
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PODCAST CIÊNCIAS EM HISTORINHAS: NARRAÇÃO DO LIVRO “ALICE NO PAÍS 

DAS CIÊNCIAS: UM PASSEIO PELA HISTÓRIA DA FÍSICA” 
 

Marcia Borin da Cunha 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Camila da Silva Rodrigues2, Olga Maria Schimidt Ritter3, Bruna Merlo de 

Assumpção4 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: ensino de ciências; literatura infantil; crianças. 

 
Resumo 
O podcast é uma ferramenta que pode indicar caminhos na concepção de estratégias 
para o uso de mídias na educação. No ensino de ciências, algumas propostas têm sido 
veiculadas nas plataformas digitais. Este é o caso do podcast “Ciências em Historinhas” 
do projeto de extensão COMQUÍMICA das crianças, no qual apresentamos uma proposta 
educativa por meio de podcasts infantis com foco na ciência. Neste trabalho trazemos um 
recorte desta atividade, apresentamos o relato do podcast da história “Alice no país das 
ciências: um passeio pela história da física”. 
 
Apresentação 

O Projeto COMQUÍMICA das crianças é um projeto de extensão que tem como 
objetivo geral desenvolver atividades de iniciação à Ciência para crianças. As atividades 
incluem oficinas investigativas de Ciências, exposições temáticas, participação em feiras 
de ciência e, no ano de 2020, não podendo desenvolver essas atividades presenciais, por 
consequência do isolamento social, em função da pandemia do covid-19, planejamos 
outra ação, surgindo os podcasts, denominados “Ciências em Historinhas”.  

A proposta consiste na produção de podcasts, que são constituídos a partir de 
histórias já escritas por outros autores e a proposição de atividades didáticas, tendo como 
base elementos da Ciência presentes em cada episódio. Destacamos que, de posse de 
uma história (um livro completo), fazemos recortes para transformá-lo em episódios, mas 
não alteramos o teor da história.  

A contação de história existe desde a origem da humanidade, em um tempo, onde 
não existiam a escrita e os conhecimentos eram transmitidos por meio da oralidade de 
geração para geração. Ouvir histórias é viver um momento harmonioso de encantamento 

                                            
1 Docente, Química Licenciatura e PPGECEM, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. 

E-mail: borin.unioeste@gmail.com.  
2 Acadêmica, Química Licenciatura, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-mail: 

camilasilva97.rodrigues@gmail.com. 
3 Docente, Química Licenciatura, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo E-mail: 

olga.unioeste@gmail.com. 
4 Acadêmica, Química Licenciatura, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-mail: 

brunamerlo2790@outlook.com. 
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e de prazer. Neste sentido, a contação de histórias infantis pode contribuir, 
significativamente, no desenvolvimento da criança, pois estimula a criatividade, percepção 
de símbolos, incentiva a leitura, estimula a linguagem oral e escrita, contribui no aumento 
do vocabulário da criança e desperta a curiosidade desta, por meio dos seus vários 
modos de expressão (LIMA, 2019). 

Diante disso, nos ambientes escolares, a contação de história deve se fazer 
presente em toda sua programação. Esta ação, com o crescimento tecnológico, pode e 
deve ocorrer com todas as possibilidades e recursos. A inserção da contação de histórias, 
por meio de podcast, permite à criança aprimorar vários aspectos do seu 
desenvolvimento, como mencionado, anteriormente. 

O podcast pode ser visto como uma forma de ensinar as crianças um jeito diferente 
para lidar com smartphones. Sem vídeos, as crianças podem utilizar mais a imaginação, 
pois criam suas próprias imagens mentais daquilo que estão ouvindo. É um bom 
momento de abordar assuntos que irão compor a criação do indivíduo, pois há 
oportunidade de inserir temas na vida deles. Quando uma criança ouve ou lê uma história, 
ela é capaz de questionar, comentar ou discutir sobre o que ouviu ou leu, conseguindo 
organizar seus argumentos e ampliar seu conhecimento (LIMA, 2019). 

O Podcast é um arquivo digital de áudio que é veiculado via internet e que aborda 
vários temas, desde esportes, games, até conteúdos escolares. Com narrativas atraentes 
e relatos que mexem com a imaginação, a contação de histórias, por meio de podcasts 
infantis, ajudam também a trabalhar medos e inseguranças das crianças, bem como, 
ensinam valores, como a amizade, o respeito e a empatia. Os podcasts podem ser 
utilizados para proporcionar interação com assuntos relacionados à ciência escolar. 
Assim, o projeto de extensão COMQUÍMICA das crianças, divulga o podcast “Ciências em 
Historinhas” de modo a constituir-se como uma proposta educativa, que une Literatura e 
Ciências, ou seja, apresenta histórias, nas quais conteúdos de ciências fazem parte do 
enredo. Assim, demonstra como a ciência por meio da literatura infantil pode ocorrer com 
as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), afim de contribuir para que 
as narrativas com o uso do podcast sejam um suporte para a aprendizagem científica 
dentro e fora da escola. Tem como objetivo principal instigar a imaginação das crianças 
de idade superior a 8 anos, proporcionando que estas interajam com assuntos ligados à 
ciência.  Na figura 1, expomos a apresentação visual utilizados no podcast “Ciências em 
Historinhas”. 

 

 
            Figura 1: Apresentação visual do podcast “Ciências em Historinhas” 
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Procedimentos Adotados 

Neste trabalho, na forma de relato, trazemos os sete (07) episódios do livro “Alice 
no país das Ciências: um passeio pela história da Física”. Os áudios foram gravados e 
editados no aplicativo Anchor. O aplicativo Anchor, que é uma plataforma que pertence ao 
Spotify, gratuita para criação de podcast que pode ser baixada em celulares, como 
também pode ser acessado por meio de um navegador de internet. Esta plataforma 
contém ferramentas que nos permite gravar de qualquer lugar usando as ferramentas de 
gravação própria, sincronizar as gravações em todos os dispositivos e acessá-los em 
qualquer lugar. No Anchor também é possível, cortar, organizar e adicionar transições. O 
Anchor oferece hospedagem gratuita, publicação e distribuição automática dos podcasts 
em plataformas de streaming, como por exemplo o próprio Spotify. Nas edições também 
foi utilizado os programas Audacity e Movie Maker, ferramentas também gratuitas para 
computadores, nas correções de possíveis falhas e/ou ruídos nos áudios. 

As histórias, na forma de episódios, foram narradas pelas professoras e 
acadêmicas (bolsistas) do projeto COMQUÍMICA das crianças, disponibilizadas em 
plataformas digitais, semanalmente. Todas as histórias encontram-se disponíveis nas 
seguintes plataformas: Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Youtube 
e na página do Facebook do projeto COMQUÍMICA das Crianças. Os episódios e as 
propostas didáticas em sua íntegra podem ser acessados gratuitamente na página do 
projeto https://m.youtube.com/channel/UC2okA7ANK4ZjckTXdVHZHXA. 
 
Resultados 

Os episódios da história “Alice no País das Ciências: Um passeio pela História da 
Física” podem ser acessados na página do projeto no Youtube, 
https://m.youtube.com/channel/UC2okA7ANK4ZjckTXdVHZHXA. Esta é uma opção para 
as crianças durante o período de isolamento social, em função da pandemia da Covid-19, 
por pais que buscam manter seus filhos ativos e com acesso à conteúdos de 
entretenimento de qualidade, mas também, serve como suporte aos professores para a 
proposição de atividades didáticas presenciais ou remotas. A partir desta história foram 
produzidas, simultaneamente, propostas didáticas para cada um dos episódios, a partir 
das ideias de Física presente na história. O material completo pode ser acessado no 
YouTube por meio do link mencionado anteriormente. Na figura 2 apresentamos a capa 
de abertura do podcast desta história. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Capa de abertura do podcast do livro “Alice no país das Ciências: um passeio pela história da 

física” 
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A história foi escrita por Carlo Frabetti e no primeiro episódio Alice (personagem 
principal) acha que seu professor enlouqueceu. Primeiro, ele disse coisas absurdas sobre 
uma pedra e uma pena caírem na mesma velocidade, e que uma bola pode nunca parar 
de rolar a menos que alguém a faça parar, depois pediu um trabalho sobre a História da 
Física, em três páginas, o que segundo ela, é um absurdo, porque o que ela sabe sobre 
este tema não dá nem meia página e ainda para fazer em um único fim de semana! 
Então, ela conhece um misterioso anão de capuz na cabeça, que não só a ajuda com o 
trabalho, como também abre seus olhos para as maravilhas das ciências. Numa viagem 
pela vida e obra de pensadores como Galileu, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, 
Darwin, Lavoisier, Marie Curie e Planck, Alice entende como funciona o pensamento 
científico e passa a “ver” o mundo pelas lentes da Física. 

No episódio 2 do livro, Alice embarca em uma aventura pela História da Física para 
tentar escrever seu trabalho. Neste episódio, ela conhece sobre o brinquedo de Galileu 
(telescópio), o princípio de Arquimedes e “bate” um papo com Demócrito sobre sua teoria 
de que tudo que existe é composto por elementos que ele chamou de átomos. 

No terceiro episódio, Alice está ficando cada vez mais interessada pela História da 
Física, desta vez, a menina lê no livro que o anão lhe deu um pouco mais sobre o notável 
Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Renascimento, e chega até 
sonhar com seus inventos voadores! Na manhã seguinte, Alice vai até o parque decidida 
a escrever seu trabalho, senta-se em uma mesa, mas o balanço do parque parece 
convidá-la! Enquanto se embalava, o anão aparece novamente e eles discutem sobre os 
pêndulos. Também, voltam a falar sobre Galileu e suas contribuições no estudo da queda 
dos corpos. 

No quarto episódio, Alice sentindo-se cada vez mais atraída pela História da Física, 
deita-se na sua cama e continua a ler o capítulo seguinte do livro que o anão lhe deu, não 
tanto para fazer o trabalho de física, mas pela vontade de continuar lendo. Este capítulo 
intitulava-se “A maçã de Newton” que, coincidentemente, nasceu no mesmo ano em que 
faleceu Galileu e tornou seu sucessor na ciência moderna. São dele as ideias sobre a Lei 
da Gravitação Universal, a decomposição da luz branca, as Três Leis de Newton e o 
binômio de Newton. Alice continuou lendo, agora o capítulo falava sobre Lavoisier e seu 
experimento de queimar um diamante em um frasco fechado, no qual ele percebe que o 
diamante e o carvão são feitos do mesmo material, o carbono. 

No episódio 5, Alice segue lendo o livro do anão, desta vez o assunto é Charles 
Darwin. O capítulo inicia com uma pergunta que lhe causou interesse: o que vem primeiro 
o ovo ou a galinha? A história aborda o estudo de Darwin sobre a evolução das espécies, 
onde o mesmo estabelece a ideia de que todos os seres vivos descendem de um 
ancestral comum, ou seja, todas as espécies de animais e plantas existentes são 
resultado de uma longa evolução para se adaptar ao ambiente. Alice não entende muito 
bem e, então, liga para o anão, que lhe explica que a galinha não passa de um ovo 
proveniente de alguma ave que sofreu mutação. Alice já estava ficando aborrecida porque 
no livro não havia nenhuma mulher, foi quando a história de uma excepcional cientista lhe 
entusiasmou. Esta mulher era Marie Curie, que indo contra a sua época foi para a 
universidade de Sorbonne, coisa que não era bem vista pela sociedade. Lá conheceu e 
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casou-se com o químico Pierre Curie. Juntos alcançaram o Prêmio Nobel de Física por 
suas descobertas sobre a radioatividade. Após, a morte de seu marido, Marie recebeu 
outro Prêmio Nobel, agora de Química, pela descoberta de dois elementos o Rádio e o 
Polônio. Marie foi uma figura ilustre durante a Primeira Guerra mundial, dirigindo 
ambulâncias e estudando a utilização da radioatividade na cura de doenças 
cancerígenas.  

No episódio 6, o capítulo do livro fala sobre Einstein. Este, demostrou que tempo e 
espaço não são iguais para todos, criando a Teoria da Relatividade que revolucionou a 
Física. Também, que a matéria pode se converter em energia, segundo uma equação 
proposta por ele, que se tornou a mais celebre das fórmulas, denominada a fórmula de 
Einstein. Alice continuou lendo, agora o livro apresenta Max Planck, que fez com a 
energia o que Demócrito fez com a matéria, demostrando que a energia, assim como a 
matéria pode ser fragmentada assumindo valores cada vez menores, até resultar em 
partículas de energias indivisíveis, chamando essas partículas elementares de energia de 
quantum, por isso, sua teoria foi denominada Mecânica Quântica. Então, o livro termina e 
Alice está decidida a ser uma grande cientista como Marie. Foi quando Alice encontrou 
todos os cientistas no país das ciências e eles deram “dicas” para escrever o seu trabalho 
de Física.   

No último episódio, em um domingo de manhã, Alice encontra o anão no parque, 
naquele mesmo balanço das crianças. O anão deduz pela carinha de satisfação da 
menina que ela já terminou seu trabalho de Física, e que certamente se saiu muito bem, a 
parabeniza e pede para lê-lo. Alice, prontamente, lhe entrega as folhas, sentindo-se 
orgulhosa. Depois, de o anão ler todas as três páginas do trabalho, Alice pergunta se seu 
trabalho vale ao menos uma nota regular, o anão lhe diz que seu trabalho vale um dez! 

Abaixo, apresentaremos uma tabela com a listagem dos episódios, as datas de 
publicações e o tempo de cada podcast. 

 
Tabela 1 – Lista dos episódios, datas de publicação e duração dos podcasts do livro Alice no País das 

Ciência: Um Passeio Pela História da Física 

Episódio Data de publicação Duração  

Episódio 1 12/08/2020 10 min 13 s 

Episódio 2 19/08/2020 15 min 42 s 

Episódio 3 26/08/2020 19 min 32 s 

Episódio 4 02/09/2020 10 min 59 s 

Episódio 5 09/09/2020 09 min 51 s 

Episódio 6 16/09/2020 08 min 45 s 

Episódio 7 23/09/2020 16 min 17 s 

 
 Os episódios foram publicados semanalmente, em um dia da semana específico, 
as quartas-feiras. Cada episódio é um recorte da história original, desta forma, apresenta 
tempo de duração distinto.  
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Considerações Finais 
Neste resumo apresentamos os podcasts produzidos a partir do livro “Alice no país 

das ciências: um passeio pela história da física”, que contabilizou sete episódios. 
Trazemos também um resumo do que trata cada um dos episódios e os assuntos de 
física, bem como os cientistas retratados em cada episódio. Com base nestes podcast o 
professor de ensino fundamental pode propor atividades com as crianças relacionados 
aos temas de cada podcast. Nestas atividades, as crianças podem exercitar um pouco do 
que a história traz sobre os conhecimentos de Física, além de exercitar a imaginação. O 
professor pode ainda sugerir e produzir junto as crianças podcast de outros conteúdos de 
ciências. Pensamos que essa é uma forma de ampliar o conhecimento das crianças a 
respeito dos cientistas e de sua importância para a Ciência. Além disso, para o livro “Alice 
no país das ciências, aqui relatado, foram produzidas 07 atividades didáticas, que 
acompanharam cada episódio. Estas atividades didáticas tiveram como objetivo principal 
oferecer aos professores um material para desenvolver atividades juntos aos seus alunos. 
São, na maioria, atividades experimentais, de fácil realização e com material simples. 
 
Forma (s) de contato com a ação 

Por meio do e-mail: comquimica.unioeste@gmail.com, Instagram 
(@comquimica.unioeste) e Facebook (COMQUIMICA das Crianças). 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
CR 46166/2015 
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PODCAST COMO RECURSO DIDÁTICO 
 

Marcia Borin da Cunha 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Olga Maria Schimidt Ritter2, Bruna Merlo de Assumpção3, Camila da Silva 

Rodrigues4 
 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Contação de Histórias; Ensino de Ciências; Literatura Infantil  

 
Resumo 
Toda criança adora ouvir uma boa história, tentar desenhar os personagens em sua 
imaginação e viver as aventuras junto com eles. Cada história ouvida por uma criança 
pode significar uma aventura diferente com muito aprendizado e emoções. Com a 
facilidade trazida pelos podcasts e com narrativas atraentes que mexem com a 
imaginação podemos transmitir valores e aprendizados para crianças, além de transmitir 
um conjunto de informações. Neste contexto, o projeto de extensão COMQUÍMICA das 
crianças, do Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo (NECTO), da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste) apostou na ideia de narração de histórias infantis, cujo 
enredo versa sobre Ciências. Diante desta perspectiva, idealizamos uma das atividades 
do projeto na forma de podcast, intitulada “Ciências em Historinhas”, de modo a constituir-
se como uma proposta educativa, que une Literatura e Ciências e que é disponibilizada 
em várias plataformas da mídia de forma gratuita. A proposta consiste, basicamente, na 
produção de podcasts semanais (episódios), que são constituídos de uma narração de 
histórias já escritas por outros autores e a proposição de atividades didáticas sobre 
Ciências, a partir de elementos da Ciência presentes em cada episódio. Destaca-se que, 
de posse de uma história (um livro completo), fizemos recortes para transformá-lo em 
episódios, mas sem alterar o teor da história. Neste sentido trazemos o relato de 13 
episódios narrados do livro A história das Invenções de Monteiro Lobato.    
 
Apresentação 

O Projeto COMQUÍMICA das Crianças é uma atividade de extensão universitária 
que teve início no ano de 2012, sendo destinado à formação científica de estudantes do 

 
1 Docente, Química Licenciatura e PPGECEM, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. 

E-mail: borin.unioeste@gmail.com.  
2 Docente, Química Licenciatura, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo E-mail: 

olga.unioeste@gmail.com.  
3 Acadêmica, Química Licenciatura, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-mail: 

brunamerlo2790@outlook.com. 
4 Acadêmica, Química Licenciatura, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, campus Toledo. E-mail: 

camilasilva97.rodrigues@gmail.com. 
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ensino fundamental. O projeto consiste em oferecer às escolas oficinas de ciências, tendo 
como metodologia ativa a abordagem de Ensino por Investigação. Todas as atividades 
são desenvolvidas no Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo (NECTO), campus Toledo. 
Além de ofertar oficinas às crianças do ensino fundamental, para inseri-las na Ciência e 
no conhecimento em Química, buscamos também trazer as crianças para a 
Unioeste/Campus de Toledo integrando uma relação entre universidade e sociedade 
(CUNHA et al., 2017). Contudo, devido ao cenário do ano de 2010 (pandemia), no qual o 
isolamento social foi necessário, foi também imprescindível a adaptação do projeto, para 
manter a ciência viva na vida das crianças.  

Dentre as tecnologias da informação e comunicação existentes, o podcast tornou-
se uma ferramenta educacional, sendo uma alternativa positiva neste sentido (MOURA; 
CARVALHO, 2006). Desta forma, o projeto trouxe uma proposta didática por meio de 
podcasts com a narração de histórias infantis, com linguagem simples, uma vez que seu 
conteúdo de mídia possui formato em áudio, que pode ser acessado a qualquer momento 
e em qualquer lugar, bem como ser utilizado para trabalhar diversos temas, dentre eles, a 
ciência.  

Segundo Franco (2008), o podcast educacional facilita a transmissão de 
informação entre professores e alunos, fazendo-se deste um recurso educacional aberto e 
inclusivo. Além de ser uma excelente oportunidade de exercitar a fantasia, a imaginação, 
a criatividade e a memória da criança, é para o professor uma ferramenta para cativar os 
alunos e incentivá-los a dar os primeiros passos em direção à curiosidade e ao 
conhecimento. 

Podcast são programas de áudio, e os ouvintes podem escutá-los na hora que 
quiserem bem como podem ser baixados da Internet ou reproduzidos em serviços de 
streaming, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Organizados em uma série 
de episódios, os podcasts podem tratar de diversos temas, desde música, cinema, artes, 
política, entretenimento, esportes, literatura, ciências e outros tantos temas e assuntos. 
Sem vídeo, o podcast estimula os ouvintes a utilizarem mais a imaginação e a 
criatividade, pois criam suas próprias imagens mentais daquilo que estão ouvindo.  

Neste sentido, a atividade do ano de 2020 do projeto COMQUIMICA das crianças 
esteve centrada em produzir e divulgar podcast educacional, denominado ‘‘Ciências em 
Historinhas’’. Neste apresentamos a narração de histórias infantis, com linguagem 
simples, nas quais conteúdos de ciências fazem parte do enredo e são direcionados, 
principalmente, para crianças a partir de 8 anos, permitindo também a inclusão de 
crianças com baixa visão e/ou cegas, uma vez que o foco é a audição.  

 
Procedimentos Adotados 

Na produção dos podcasts, após muita pesquisa e estudo do melhor método de 
produção e divulgação de conteúdo em áudio, fizemos o uso do aplicativo Anchor, que 
pertence a marca Spotify, mas que é oferecido gratuitamente, e pode ser baixado em 
smartphones com sistema operacional Android ou IOS, bem como pode ser acessado por 
meio de navegador de Internet. Permite também, aos usuários gravar, editar e publicar 
áudios, individuais ou em grupo, diretamente do celular, que ao serem publicados, ficam 
automaticamente visíveis no feed de outras plataformas digitais, o qual os membros do 
projeto levaram certo tempo para estudar e aprender a utilizar o mesmo.  
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Nas edições também foi utilizado os programas Audacity e Movie Maker, 
ferramentas também gratuitas para computadores, nas correções de possíveis falhas e/ou 
ruídos nos áudios. Cada áudio denominado “episódio” é disponibilizado em plataformas 
digitais uma vez por semana e encontram-se disponíveis nas seguintes plataformas: 
Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public e no canal do projeto no 
Youtube. Já a divulgação do projeto e dos podcasts está sendo realizada no Facebook do 
Projeto COMQUÍMICA das crianças e no Instagram do projeto. 

 
Resultados 

Os podcasts foram produzidos pelos próprios membros do projeto COMQUÍMICA 
das Crianças, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, campus de 
Toledo, Paraná, tal qual a narração das historinhas, as professoras-orientadoras: Olga 
Maria Schimidt Ritter e Marcia Borin da Cunha e as bolsistas de extensão Bruna Merlo de 
Assumpção e Camila da Silva Rodrigues e algumas participações especiais de 
convidados externos ao projeto. 

No período de maio de 2020 a agosto de 2020 foram narrados 13 episódios, do 
livro “História das Invenções’’ escrito por Monteiro Lobato, o qual foi publicado 
semanalmente (todas as quartas-feiras) nas mídias sociais e no aplicativo Anchor. Nesta 
história “Dona Benta”, personagem da história “sitio do pica-pau amarelo”, conta para 
seus netos a evolução do homem e de suas invenções, que trouxeram benefícios para a 
humanidade. No episódio 1, “Prefácio” ela explica o homem enquanto um ser que busca 
explicação “das coisas do mundo”. A Terra como centro do universo e a mudança de 
paradigma, com as ideias de Copérnico. Trata da Astronomia e as medidas astronômicas. 
O conhecimento humano que pode calcular a distância entre os astros e coisas 
infinitamente pequenas, como as moléculas. 

No episódio 2, “O Bicho Inventor”: o nascimento do planeta comparando a Terra e 
todos os astros que a cercam como um grão de poeira em meio ao espaço, e deste 
grãozinho de poeira (a Terra) formou-se a vida e a evolução do homem. Surgiram os 
animais, que no espaço de milhões e milhões de anos foram se revezando no domínio da 
Terra, hora uma espécie vencendo, ora outra. Algumas hipóteses da extinção dos sáurios, 
animais cascudos, enormes e primitivos que tanto viviam na terra como na água e 
também a evolução de uma espécie dos símios que deu origem ao homem.  

No episódio 3, “Da Pele ao Arranha-céu”: As invenções sempre tiveram como 
objetivo fazer algo que facilitasse a vida do homem. O aumento da resistência foi algo que 
garantiu a sua sobrevivência. No início da humanidade o homem andava nu, depois 
começou a usar o couro de outros animais como vestimenta e para combater o frio. Com 
o passar do tempo o homem continua usando sua mente inventiva e chega até os tecidos, 
como algodão, seda, lã e etc. 

No episódio 4, “Da pele ao Arranha-céu”: Apesar dos inventos com os tecidos, 
ainda era necessário a construção de um abrigo, pois para o homem se manter protegido 
somente com roupas não era suficiente. Então, o homem realizou outro invento: a casa, 
que inicialmente era escavada em grandes blocos de gelo ou construída sobre árvores, 
depois feitas de barro. E com o tempo o homem percebeu que além de proteção contra 
mau tempo e feras indesejadas, a casa também proporcionava conforto, aconchego e 
privacidade para cada família, e assim as casas foram evoluindo. 
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No episódio 5, “A mão”: A mão do homem que constrói e modifica o espaço físico. 
A mão como evolução do ser humano, que o distingue dos outros animais. As 
ferramentas rudimentares do homem, como o martelo de pedra e o machado, que deram 
origem a outras ferramentas como: a faca, a serra, a tesoura, a espada, a enxada etc. 
Depois vieram as dragas e o escafandro e o homem pode navegar em rios e descer ao 
fundo d’água sem molhar-se ou afogar-se.  

No episódio 6, “Mais Mão”: Com as mãos, o homem cria vasilhas em forma de cuia. 
As primeiras vasilhas eram feitas dos crânios dos mortos e, depois, o homem começou 
usar cestos feitos de certas plantas flexíveis. Forraram as vasilhas com couro, mas não 
eram muito úteis, pois ficavam espaços vazios. Então, começa o revestimento com barro, 
mas não podiam guardar coisas líquidas, pois o líquido derretia o barro.  

No episódio 7, “Ainda a mão”: Ainda sobre a história da mão do homem surgem 
ideias que podem facilitar a alimentação, que até então vivia como nômade atrás de 
comida. Começa a utilizar pedras como ferramentas para esmagar coisas, quebrar os 
grãos com duas pedras (uma côncava e outra convexa). Buscando alternativas chega-se 
à invenção dos moinhos para gerar eletricidade, irrigar as terras, serrar madeira. Surge às 
fontes de energia com os moinhos, carvão, petróleo até chegar à energia elétrica.  

No episódio 8, “Últimas mãozadas”: Depois das grandes realizações que a mão do 
homem foi capaz, vieram algumas rejeições oriundas do medo do desemprego, onde uma 
parte da humanidade acreditava que tais evoluções e maquinarias substituiriam por 
completo o trabalho do homem. No entanto o homem não abre mão da comodidade e dos 
benefícios materiais resultantes dessas invenções que tanto facilitam o cotidiano, desde a 
máquina de escrever até a cafeteira elétrica, o rádio, o ferro, e até mesmo o automóvel 
que aumentou a eficiência do pé humano.  

No episódio 9, “O pé humano”: A função do pé humano de sustentar o corpo e 
mover (levar o corpo de um lugar para o outro). Depois, o homem domesticou o cavalo 
para ajudar a locomover-se e carregar objetos. Usou o cavalo para puxar o trenó em 
períodos glaciais, mas sem o gelo ficou difícil mover o trenó, então o homem usa um 
pedaço de pau roliço e deste surge a roda.  

No episódio 10, “O pé que Roda: a roda”: A invenção das máquinas a vapor (força 
de expansão) que move um pistão como no jogo de empurra e também o uso das 
correias para movimentar um conjunto de rodas e possibilitar o funcionamento das 
máquinas. Então, graças ao vapor que produz a força e graças à roda e a alavanca, que 
distribuem essa força de mil modos diferentes, o homem teve sua força aumentada. A 
evolução das estradas, pontes e as escadas foram invenções para potencializar a função 
do pé humano.  

No episódio 11, “O pé que voa: o avião”: Ainda nas invenções de substituir a 
função do pé (somente como caminhar) que domina a parte terrestre surgem outras 
possibilidades. Os navios que andam no mar movido ao vento, seguido pelos navios a 
vapor e dotados de bússola, daí o homem consegui conquistar o mundo por meio do mar. 
Faltava o ar... O homem, por querer sempre mais e ser insaciável, foi achar um meio de 
voar como os pássaros. Um papagaio de papel, um balão que subisse com ar quente, 
aeroplanos e com motores a gasolina se aperfeiçoando cada vez mais, o homem estava 
conquistando o ar.  
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No episódio 12, “A boca e o nariz”: Dentre as partes do corpo humano, necessária 
para sobrevivência, a boca é a mais importante, pois é ela que permite ao homem a 
alimentação e a fala, a qual o distingue dos outros animais e concede uma linguagem 
própria, como o alfabeto, e que possibilitou comunicação por meio de invenções como: 
rádios, telégrafos, telefones e entre outros.  

No episódio 13, “O ouvido e o olho”: O ouvido assim como o nariz não prestou 
grandes contribuições ao homem, mas mesmo assim derrotou o nariz longe. Há os 
cometas acústicos, que permitem aos surdos ouvirem alguma coisa, há o microfone, que 
aumenta o volume do som, permitindo que o ouvido ouça coisas que sem ele seriam 
inaudíveis. O homem aprendeu na prática que com os dois olhos que tinha no rosto ele se 
garantia do perigo.  Aprendeu a acender o fogo, observou que o fogo dava uma luzinha 
bem boa, capaz de tornar as noites menos perigosas. E veio o hábito de iluminar com 
fogueiras as cavernas. Começou então o aperfeiçoamento da arte de combater o escuro, 
experimentando vários tipos de combustível. Surgiram as velas, mas a luz era muito fraca 
e de custo elevado, então o homem começou queimar o gás do carvão-de-pedra.  

Todos estes episódios (13) foram publicados na atividade ‘‘Ciências em 
Historinhas’’, narrados a partir do livro “História das Invenções”, escrito por Monteiro 
Lobato. Segue a tabela 1 com a data de publicação de cada episódio da atividade, bem 
como a duração de cada um e quem fez a narração: 

 
Tabela 1 - “História das Invenções” escrito por Monteiro Lobato. 

EPISÓDIO PUBLICAÇÃO DURAÇÃO NARRAÇÃO 

01: Prefácio  25/05/2020 09 min e 24 s Marcia Borin da Cunha 

02: O Bicho Inventor  25/05/2020 23 min e 9 s Camila Rodrigues 

03: da Pele ao arranha-
céu (parte1) 

27/05/2020 17 min e 46 s Olga Ritter e Ana Ritter 

04: Da pele ao arranha-
céu (parte 2)  

03/06/2020 23 min Bruna Assumpção 

05: A mão  10/06/2020 27 min e 19 s Marcia Borin da Cunha 

06: Mais Mão  17/06/2020 27 min e 20 s Camila Rodrigues e Sophia 
Gabrielly 

07: Ainda a mão  24/06/2020 22 min e 46 s Olga Ritter e Ana Ritter 

08: Últimas mãozadas 01/07/2020 19 min e 56 s Bruna Assumpção 

09: O pé humano 08/07/2020 09 min e 10 s Letícia Costa e Leandro 
Becker 

10: O pé que Roda: a 
roda 

15/07/2020 24 min e 55 s Camila Rodrigues, Sophia 
Gabrielly e Rodrigo 
Rodrigues 

11: O pé que voa: o 
avião 

22/07/2020 14 min e 48 s Olga Ritter e Ana Ritter 

12: A boca e o nariz 29/07/2020 29 min e 47 s Bruna Assumpção 

13: O ouvido e o olho 05/08/2020 21 min e 16 s Camila Rodrigues, Sophia 
Gabrielly e Rodrigo 
Rodrigues 
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Considerações Finais 

Segundo Barbosa (2017), os podcasts, principalmente os educacionais, estimulam 
no desenvolvimento da audição, da oralidade e no processo imaginativo, tornando-se um 
diferencial no aprimoramento de funções psicológicas como associação de conceitos, 
construção de ideias e atenção. Além de possibilitar uma alternativa aos pais e às escolas 
para manter as crianças ativas, por meio de um conteúdo de qualidade. 

Contudo, tal atividade só foi possível graças às bolsas de extensões cedidas pela 
PROEX- Unioeste, registrando assim nossos agradecimentos. 

No entanto, para melhoria na produção dos podcasts “Ciência em Historinhas” 
seria necessário a aquisição de microfones apropriados e ambiente com isolamento 
acústico, o que não foi possível até o momento.    
  
Forma(s) de contato com a ação 

O material completo pode ser acessado pelas mídias digitais como canal no 
YouTube pelo link: (https://www.youtube.com/channel/UC2okA7ANK4ZjckTXdVHZHXA); 
nos aplicativos Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public; e nos perfis 
sociais: Instagram (@comquimica.unioeste) e Facebook (COMQUIMICA das Crianças), 
projeto COMQUÍMICA das Crianças, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Unioeste, campus de Toledo, Paraná. 
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TROCA DE SABERES ATRAVÉS DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO “VISITAS AO 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA”  
 

Marcia Miranda Torrejais1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Angelica Soares2, Célia Cristina Leme Beu3, Lucinéia de Fátima Chasko 

Ribeiro4, Lígia Aline Centenaro 5, Aline Barbosa Macedo6, Sara Raquel Garcia de Souza7, 
José Carlos Cintra8, Adélio Ortiz9, Mylena de Campos Oliveira10, Leticia Massochim da 

Silva11, Mikael Gerson Kuhn12 
 

Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Metodologia e Estratégias de Ensino e Aprendizagem) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: corpo humano; ensino; universidade. 

 
Resumo 
 
Este projeto durante o ano de 2019 desenvolveu atividades teórico-práticas de Anatomia 
para alunos das instituições privadas de ensino de Cascavel e região. As visitas, 
avaliadas como ótimas pela maioria dos visitantes, possibilitaram aos escolares 
ampliarem seu conhecimento sobre o corpo humano por meio de uma abordagem de 
ensino/aprendizagem diferenciada, possibilitando contato com o material anatômico e 
troca de experiências com discentes monitores das Áreas da Saúde e Biológicas. 
 
Apresentação 
 

A extensão surgiu na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, como um tipo 
de movimento social, e chegou ao Brasil em 1911, com a realização de prestação de 
serviços na área rural e educação voltados para as classes populares (PAULA, 2013). 
Atualmente, a extensão universitária tem como compromisso o diálogo com a sociedade, 
compartilhando o conhecimento científico produzido na universidade com os 
conhecimentos das comunidades, buscando maior impacto e eficácia social de suas 
ações (PAULA, 2013). Em relação aos universitários, a extensão desenvolve 

 
1Doutor, Ciências Biológicas - Bacharelado, CCMF, Cascavel. Email: mmtorrejais@yahoo.com.br 
2Doutor, Ciências Biológicas - Bacharelado, CCMF, Cascavel. Email: angelica.soares@gmail.com 
3Doutor, Fisioterapia, CCMF, Cascavel. Email: celiabeu@yahoo.com 
4Doutor, Fisioterapia, CCMF, Cascavel. Email: lucineia.cr@gmail.com 
5Doutor, Medicina, CCMF, Cascavel. Email: lacentenaro@hotmail.com 
6Doutor, Ciências Biológicas - Licenciatura, CCMF, Cascavel. Email: macedo.bbs@gmail.com 
7Doutor, Enfermagem, CCMF, Cascavel. Email: sara.raquel.gusman@gmail.com 
8Técnico de Anatomia e Necropsia, Cascavel. Email: cintraa@bol.com.br 
9Técnico do Laboratório de Anatomia Humana, Cascavel. Email: adelio.ortiz@gmail.com 
10Discente, Mestrado em Biociências e Saúde, CCBS, Cascavel. Email: mylenac.oliveira@hotmail.com 
11Discente, Ciências Biológicas - Bacharelado, CCBS, Cascavel. Email: massochimleticia@gmail.com 
12Discente, Ciências Biológicas - Bacharelado, CCBS, Cascavel. Email: mikaelgerson@hotmail.com 
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conhecimentos e habilidades, pois ao realizarem um trabalho socioeducativo e de 
inclusão da comunidade, assumem um compromisso com a população (COSTA et al., 
2013). 

Dentre as ações extensionistas, as que são relacionadas ao estudo de Anatomia 
Humana envolvem alunos das Áreas da Saúde e Biológicas, e desperta o interesse da 
comunidade em geral. O interesse sobre o corpo já está presente a partir dos sete anos 
de idade, tanto da anatomia e fisiologia do seu próprio corpo e do sexo oposto, como das 
mudanças corporais presentes e aspectos de cuidado e higiene corporais (BRÊTAS; 
SILVA, 2002). Nas escolas, apesar de ser um conteúdo abordado ao longo do ensino 
fundamental e médio, muitas vezes os alunos ainda apresentam dúvidas ou 
desinformações, assim como ideias equivocadas sobre o que é a Anatomia e como se 
estuda (BAPTISTA et al., 2015). 
 A Anatomia é conceituada como o estudo das estruturas e das relações entre as 
estruturas, em níveis de organização micro e macroscópica, e serve como base para o 
estudo de subdisciplinas, como a Fisiologia (TORTORA; NIELSEN, 2013). O uso de 
cadáveres humanos é considerado um método indispensável no processo de ensino-
aprendizagem da Anatomia, assim, projetos de extensão que realizam visitas a 
laboratórios de Anatomia possibilitam um contato mais realístico do corpo humano e sua 
fisiologia e patologia, gerando um conhecimento que pode ser transmitido também para a 
comunidade através dos alunos (COSTA et al., 2013). 

Nesse sentido, o projeto de extensão “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana 
da Unioeste - Campus de Cascavel” visa atender alunos de instituições privadas de 
ensino de Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, oportunizando a 
realização de aulas práticas de Anatomia, contribuindo com o processo de ensino-
aprendizagem do corpo humano e ampliando a interação da universidade com a 
comunidade.   
 
Procedimentos Adotados 
 

O projeto foi desenvolvido nas dependências da Área de Anatomia Humana da 
Unioeste, Campus de Cascavel, no período de abril a novembro de 2019. Participaram do 
projeto docentes de Anatomia Humana, técnicos do Laboratório de Anatomia Humana e 
discentes de cursos de graduação das Áreas da Saúde e Biológicas e do Programa de 
Pós-Graduação em Biociências e Saúde da Unioeste. O público alvo foi composto por 
alunos dos ensinos fundamental e médio de instituições privadas de Cascavel e das 
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. 

Procedeu-se inicialmente a seleção dos discentes de graduação e Pós-Graduação 
para participarem do projeto. Os discentes receberam então um treinamento para atuarem 
como monitores das visitas. O treinamento consistiu em orientações específicas sobre os 
objetivos e dinâmica do projeto, temática e estruturação das visitas, assim como 
informações pertinentes ao material de estudo. 

A dinâmica das visitas consistiu em agendamento prévio das escolas interessadas, 
por meio de contato telefônico com o técnico responsável da Área de Anatomia Humana, 
em dias e horários determinados, nos períodos matutino, vespertino ou noturno. Nas 
datas estabelecidas, os monitores recepcionavam os visitantes no Laboratório de 
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Anatomia Humana e prosseguiam com uma exposição teórica dos seguintes temas: (1) 
conceito de Anatomia; (2) cursos de graduação que estudam esse ramo da ciência; (3) 
técnicas de obtenção, preparo e armazenamento do material anatômico, e conduta e 
respeito em relação a sua manipulação; (4) organização geral do corpo humano; (5) 
conhecimentos gerais sobre os órgãos e sistemas que compõem o indivíduo. Na 
sequência, realizava-se uma atividade prática com a exposição de peças cadavéricas, 
esqueleto articulado e desarticulado, modelos e maquetes do corpo humano ou de suas 
partes. Este material era distribuído em seções de modo a abordar os sistemas corporais. 
Durante esta etapa, era possível fazer questionamentos e esclarecer dúvidas, instigando 
a curiosidade e favorecendo a interação entre visitantes e discentes. Cabe salientar que o 
conteúdo da exposição teórico-prática era adequado às faixas etárias e ao contexto 
escolar.  

Encerradas as atividades, os visitantes eram convidados a participarem da 
avaliação das atividades realizadas no projeto de extensão. A partir da escolha de uma 
bolinha de determinada cor, o visitante classificava a visita como: ótima, pela escolha da 
bolinha verde; boa, ao escolher a amarela; e regular, representada pela vermelha. 
 
Resultados 
 

O projeto “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de 
Cascavel” atendeu no ano de 2019 mais de 200 visitantes de escolas privadas do 
município de Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná (Tabela 1). Estes 
dados mostram a importância do projeto de extensão, que possibilitou aos estudantes 
observar e manipular materiais que não estão disponíveis em suas escolas, e este 
contato possibilita relacionar o aprendizado teórico com a prática, além de desenvolver o 
entendimento da Fisiologia Humana e a curiosidade a respeito do funcionamento do corpo 
(DUSO, 2012). 

 
Tabela 1 - Número de visitas e de visitantes de escolas privadas que participaram do 
Projeto “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel” 
no período de abril a novembro de 2019. 
 

Instituição Número 
de visitas 

Número de 
visitantes 

Escolas privadas do município de Cascavel e 
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná 
 

07 214 

 
 A interação com a universidade também demonstra aos alunos a relação e a 
importância dos conteúdos abordados na escola com aqueles estudados em uma 
graduação, e além disso, a presença no ambiente universitário pode auxiliar os 
estudantes que pretendem ingressar na universidade após o ensino médio (BARBOSA et 
al., 2019). Ao romper a barreira da sala de aula, a extensão universitária contribui 
diretamente para a formação do indivíduo e proporciona melhoria na qualidade de vida 
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dos cidadãos, tornando-se um compromisso social da educação superior com a 
sociedade (SILVA, 2011; RODRIGUES, 2013). 

Por meio da avaliação realizada ao final de cada visita, foi possível identificar que 
mais de 90% dos visitantes consideraram ótimas as atividades desenvolvidas (Figura 1). 
O resultado positivo da avaliação reforça a importância do uso de metodologias de ensino 
diferenciadas e de atividades práticas laboratoriais no ensino da anatomia do corpo 
humano. 

  

 
 

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” no ano de 2019. 
 

Este resultado é ainda uma forma de incentivo aos discentes extencionistas, que se 
tornam motivados a dar continuidade no projeto, de modo a contribuir para a sua 
formação, vida acadêmica e pessoal, através do desenvolvimento de habilidades e 
competências (DIEMER; TAVARES; COSTA, 2015). Aos docentes envolvidos, é uma 
forma de revisarem seus conceitos e descobrirem novas metodologias que motivam os 
alunos e deixam o aprendizado mais prazeroso (MOITA; ANDRADE, 2009).  
 
Considerações Finais 
 

A realização do projeto “Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste – 
Campus de Cascavel” permitiu uma experiência enriquecedora para os alunos da 
educação básica, proporcionando informações e materiais práticos laboratoriais sobre o 
corpo humano no ambiente da universidade, além de contribuir com a formação dos 
discentes de cursos das Áreas da Saúde e Biológicas, integrando conhecimentos com a 
comunidade e desenvolvendo novas habilidades. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Dra. Marcia Miranda Torrejais - Telefone: (45) 3220-3194; E-mail: 
mmtorrejais@yahoo.com.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
11836/2004 
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USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
 Fernando Mucio Bando1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Claiton Petris Massarolo2, Nayene Michele Paião Panek3, Luciano Panek4, 
Emerson Lazzarotto5, Katiani Pereira da Conceição6, 

Rian Lopes Lima7, Marieli Vanessa Rediske de Almeida8
. 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Geogebra; SciLab; LaTex; WinGeom 
 

 
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 2019 e 2020, durante a realização deste projeto, foram oferecidos 
cursos introdutórios de Monografia com LaTeX, Atividades Matemáticas no Software 
Geogebra, Construções Geométricas no WinGeom, e Introdução ao SciLab. 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 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: fernandombando@gmail.com 
2 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: cpmassarolo@gmail.com 
3 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: nayene@gmail.com 
4 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: lucpanek@gmail.com 
5 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: emersonlazzarotto@gmail.com  
6 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: katianipereira85@gmail.com 
7 Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu, e-mail: rianlopesl@yahoo.com.br 
8 Doutoranda, Educação Matemática, UNICAMP, e-mail: marieli.almeida@outlook.com 
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1. Curso de Extensão: Monografia com LaTeX. 
 
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. 
(https://www.latex-project.org/)  
 
2. Curso de Extensão: Atividades Matemáticas no Software Geogebra. 
 
As tecnologias da informação (TI’s) estão, cada vez mais, frequentes em nosso dia a dia. 
Na área de educação, o uso das TI’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 TI’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. 
(https://www.geogebra.org/)  
 
3. Curso de Extensão: Construção Geométricas no WinGeom. 
 
O objetivo desse curso é introduzir os conceitos de Geometria através das ferramentas 
básica do Programa WinGeom, 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 atividades desenvolvidas através de conceitos da 
geometria analítica. 
(https://wingeom.software.informer.com/1.0/)  
 
4. Curso de Extensão: Laboratório de Matrizes. 
 
A utilização de elementos matriciais em diversas áreas das ciências exatas e engenharia 
é plenamente uma das demandas para a formação dos profissionais que devem atuar 
nestas áreas. Neste curso, procuramos apresentar uma introdução de softwares como o 
MatLab (pago) e o SciLab (gratuito) que se mostram importantes ferramentas 
computacionais para trabalhos que envolvem matrizes. O método usado busca 
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corresponder os conceitos teóricos de disciplinas como álgebra linear, geometria analítica 
e cálculo com problemas aplicados desenvolvido por meio do software. 
(https://www.scilab.org/)  
 
 
Procedimentos Adotados 
 
1. Curso de Extensão:  Introdução ao LaTeX. 
1.1 Ministrantes: Luciano Panek e Nayene Michele Paião Panek. 
1.2 Período de realização: O curso foi realizado no dia 1º de outubro de 2019.  
1.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
1.4 Horário de realização do curso:  13h30 às 17h30. 
1.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software LaTeX e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
1.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
1.7 Evento: II Workshop: Uso de Softwares no Ensino da Matemática. 
1.8 Informação: Minicurso destinado principalmente aos principiantes que desejam 
escrever textos com diagramas, símbolos e fórmulas matemáticas, com o objetivo de 
proporcionar noções básica sobre a estrutura de um arquivo em LaTeX. 
 
2. Curso de Extensão:  Laboratório de Matrizes - MatLab. 
2.1 Ministrantes: Claiton Petris Massarolo e Katiani Pereira da Conceição. 
2.2 Período de realização: O curso foi realizado no dia 02 de outubro de 2019.  
2.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
2.4 Horário de realização do curso:  13h30 às 17h30. 
2.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software MatLab e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
2.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
2.7 Evento: II Workshop: Uso de Softwares no Ensino da Matemática. 
2.8 Informação: Minicurso destinado principalmente aos principiantes que desejam 
conhecer um programa para programação matemática e simulações. 
  
3. Curso de Extensão:  Construções Geométricas no WinGeom. 
3.1 Ministrantes: Rian Lopes de Lima e Marieli Vanessa Rediske de Almeida. 
3.2 Período de realização: O curso foi realizado no dia 03 de outubro de 2019.  
3.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
3.4 Horário de realização do curso:  13h30 às 17h30. 
3.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software WinGeom e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
3.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
3.7 Evento: II Workshop: Uso de Softwares no Ensino da Matemática. 
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3.8 Informação: O Minicurso se destina a apresentar o WinGeom, realizar algumas 
construções geométricas interessantes, bem como fazer edição de figuras. 
 
4. Curso de Extensão:  GeoGebra. 
4.1 Ministrantes: Emerson Lazzarotto e Fernando Mucio Bando. 
4.2 Período de realização: O curso foi realizado no dia 04 de outubro de 2019.  
4.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
4.4 Horário de realização do curso:  13h30 às 17h30. 
4.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software GeoGebra e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
4.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
4.7 Evento: II Workshop: Uso de Softwares no Ensino da Matemática 
4.8 Informação: Oficina de atividades para o ensino e aprendizagem de matemática para 
diversos níveis de ensino usando o software GeoGebra. 
 
5. Curso de Extensão:  Matlab – Turma 1. 
5.1 Ministrantes: Fernando Mucio Bando e Katiani Pereira da Conceição. 
5.2 Período de realização: O curso foi realizado no dia 15 de outubro de 2019.  
5.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
5.4 Horário de realização do curso:  13h30 às 17h30. 
5.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software SciLab e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
5.6 Carga horária total do curso: 04 horas. 
5.7 Evento: IV ConTECE: Congresso de Tecnologias, Engenharias e Ciências Exatas. 
5.8 Informação: Minicurso para iniciantes. 
 
6. Curso de Extensão:  Introdução ao SciLab. 
6.1 Ministrantes: Fernando Mucio Bando e Katiani Pereira da Conceição. 
6.2 Período de realização: O curso foi realizado nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 
2020.  
6.3 Local: Plataforma online do Google Meet. (O curso foi realizado de forma remota 
devido a pandemia do Corona vírus e um interesse dos autores em comparar as 
vantagens e desvantagens deste formato com o presencial). 
6.4 Horário de realização do curso:  14h00 às 15h30. 
6.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software SciLab e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
6.6 Carga horária total do curso: 20 horas. 
6.7 Informação: O objetivo deste Minicurso é apresentar o SciLab como uma alternativa 
gratuita de uma linguagem de programação dotada de funções não disponíveis nas 
linguagens convencionais. Além de mostrar que o SciLab é uma ótima ferramenta para 
ser utilizado em disciplinas como Cálculo, Cálculo Numérico, Geometria Analítica, Álgebra 
Linear e em diversas outras disciplinas dos cursos de Engenharias e Ciências Exatas.  
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7. Curso de Extensão:  Sequências e Séries no GeoGebra – Módulo I. 
7.1 Ministrantes: Claiton Petris Massarolo e Emerson Lazzarotto. 
7.2 Período de realização: O curso foi realizado nos dias 06, 07, 13, 15,20 e 22 de julho 
de 2020.  
7.3 Local: Plataforma online do Google Meet. (O curso foi realizado de forma remota 
devido a pandemia do Corona vírus e um interesse dos autores em comparar as 
vantagens e desvantagens deste formato com o presencial). 
7.4 Horário de realização do curso:  10h00 às 12h00. 
7.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software GeoGebra e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
7.6 Carga horária total do curso: 12 horas. 
 
8. Curso de Extensão:  Sequências e Séries no GeoGebra – Módulo II. 
8.1 Ministrantes: Claiton Petris Massarolo e Emerson Lazzarotto. 
8.2 Período de realização: O curso foi realizado nos dias 05, 10, 12, 17,19, 24, 26, 31 de 
agosto e 02, 07, 09 e 14 de setembro de 2020. 
8.3 Local: Plataforma online do Google Meet. (O curso foi realizado de forma remota 
devido a pandemia do Corona vírus e um interesse dos autores em comparar as 
vantagens e desvantagens deste formato com o presencial). 
8.4 Horário de realização do curso:  10h00 às 12h00. 
8.5 Público-alvo: Estudantes de graduação, pós-graduação interessados em conhecer e 
aprender o software GeoGebra e professores da rede pública e particular de ensino que 
atuam na região. 
8.6 Carga horária total do curso: 24 horas. 
 
 
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 
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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. 
Importante destacar que devido a pandemia mundial do corona vírus, o projeto foi pela 
primeira vez, uma parte, desenvolvido de forma remota, onde foi possível detectar 
algumas vantagens como a facilidade de abrangência para participantes externos da 
nossa instituição, a não necessidade de laboratórios limitando vagas e além de flexibilizar 
os horários.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Para outras informações à respeito, entrar em contato com fernandombando@gamil.com, 
cpmassarolo@gmail.com ou emerson.lazzarotto@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 28300/2009. 
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VIVENCIAR A CULTURA DO OUTRO - UMA FORMA DE DESCONSTRUIR 

PRECONCEITOS E ESTEREÓTIPOS  
 

 
Rejane Hauch Pinto Tristoni1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Maria Eduarda Hauch Pinto Tristoni2,  
João Matheus Hauch Pinto Tristoni3 

 
Área Temática: Cultura 

Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem  
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: aprendizagem das línguas; desconstruir preconceitos; conhecer o outro. 
 
Resumo 
 
A ideia é promover a troca de relações culturais entre os participantes de Cascavel e do 
Paraguai, possibilitando que tanto os participantes conheçam a história, a cultura, as 
línguas e os costumes do outro. Os objetivos são propiciar a aprendizagem das línguas 
portuguesa e espanhola; desconstruir preconceitos existentes, principalmente em relação 
ao Paraguai; estabelecer laços de amizade e de respeito e, principalmente, refletir e 
entender que toda língua, todo povo, toda cultura tem seu valor.  
 
 
Apresentação 

 
Esse projeto intitulado Atividade de Intercâmbio Linguístico - cultural entre os docentes 

e discentes do Brasil e Paraguai objetiva promover atividades de intercâmbio entre Brasil e 
Paraguai. Em outras palavras, além de inserir os estudantes de espanhol em situações de 
imersão na língua, esse projeto possibilita aos participantes conhecerem, por meio de suas 
práticas discursivas, a história e a cultura paraguaia e, dessa forma, romper com os 
preconceitos estabelecidos, contribuído para valorizar e respeitar o outro. 

O estudo de uma língua estrangeira significa conhecer outras culturas, outras maneiras 
de pensar e de ressignificar o próprio mundo. No caso do português e do espanhol 
encontramos uma diversidade cultural muito ampla, que nem sempre consegue ser 
contemplada pelos professores em sala de aula no âmbito do contexto sociolinguístico. Por 
tal razão, a exposição em situações de imersão na língua e na cultura nativa transforma-se 
em um valioso instrumento para entender o implícito cultural que se faz presente.  

  
 

 
1 Doutora em letras, docente do Curso Letras - Língua Portuguesa e Espanhola e Respectivas Literaturas, 

Centro de Educação, Comunicação e Artes. Campus Cascavel. E-mail: rejanetristoni@gmail.com..  
2 Estudante, Engenharia Eletrônica,  UTFPR, Campo Mourão. E-mail: joaotristoni@gmail.com. 
3 Estudante, Informática, IFPR, Cascavel. E-mail: mariaeduardahauchpintotristoni@gmail.com. 
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Esse trabalho tem possibilitado o levantamento de dados para pesquisas nas áreas 
de Educação, História e Letras, bem como a interação e a troca de experiências 
acadêmicas de caráter científico-cultural. 
 
Procedimentos Adotados 

 

População beneficiada: Discentes e docentes do CELEM de Cascavel, do Ensino 
Médio e dos cursos de Letras e Pedagogia da UNIOESTE, bem como da UNIBE de 
Assunção/Py. 

Numa primeira etapa, fazemos contatos com a direção de colégios e universidades em 
Assunção (PY). Na sequência, organizamos e planejamos as atividades que serão 
desenvolvidas no Paraguai, além disso, oferecemos, paralelamente, para os participantes 
um estudo sobre a história paraguaia e seus costumes, línguas, arte, geografia. 

Já na segunda etapa ocorre a Visita técnica ao Paraguai com o seguinte roteiro: 
 
Roteiro básico para viagem dos brasileiros para Assunção.  
Lembrando que as atividades podem sofrer alterações devido a fatores como, por exemplo, 
ao isolamento social imposto pelo Covid-19, mas, de forma geral o roteiro para nossa 
viagem ao Paraguai tem sido: 
 

1. Recepção, acolhimento dos participantes brasileiros e encaminhamento até o 
local de hospedagem. 

2. Passeios turísticos, históricos, culturais à cidade de Assunção e região. 
3. Aula com um professor de história que nos ensinará e nos levará aos pontos 

históricos da capital paraguaia. 
4. Assistir apresentações artísticas e culturais pelos alunos de Assunção. 

 
A terceira etapa consiste no registro de dados, elaboração de artigo, participação em 
eventos e elaboração de relatórios. 
 
Resultados 
 

A execução das ações proporcionadas por esse projeto permite um romper com as 

fronteiras não somente geográficas, mas a do preconceito, a dos estereótipos, além de 

tornar a aprendizagem do espanhol agradável e eficaz, já que proporciona, aos nossos 

acadêmicos, oportunidades de comunicação, de conhecimento e aprendizagem. Para 

Moita Lopes (2001) é importante que o estudante conheça e participe da cultura e da 

língua do outro, uma vez que “pessoas se tornam conscientes de quem são construindo 

suas identidades sociais ao agir no mundo através da linguagem” (MOITA LOPES, 

2002, p 304).  

Entende-se, então, que a imersão dos participantes, deste projeto, em um país de 

fala espanhola proporciona, além do conhecimento das línguas e histórias de outro 
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país, a (re)construção de sua própria identidade e, a partir disso, o rompimento com 

estereótipos e preconceitos existentes.  

Também esse projeto despontou o interesse tanto para o estudo do bilinguismo, 

pois se trata de um país dono de um falar bilíngue (espanhol-guarani) como para o 

estudo de (des)construção de identidades sociais, considerando que o Brasil recebe 

os chamados brasiguaios (PIRES-SANTOS, 2004; TRISTONI, 2016). 

Esse trabalho tem possibilitado o levantamento de dados para pesquisas nas áreas 
de Educação, Sociologia, História e Letras, bem como a interação e a troca de experiências 
acadêmicas de caráter científico-cultural. 
 
Considerações Finais 
 

Esse projeto tem ações transformadoras em relação aos sujeitos envolvidos. Um 

exemplo disso, foi a possibilidade que os participantes do projeto tiveram em ouvir a 

Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, formada por crianças e jovens 

carentes que vivem situação de vulnerabilidade social, num bairro chamado Cateura, 

conhecido como “maior lixão de Assunção”. Os instrumentos musicais usados pela 

orquestra são reciclados, fabricados por catadores do lixão a partir de sucatas. Essa 

orquestra se apresentou em vários países do mundo e é dirigida pelo professor, maestro 

Favio Hernán Chávez Morán, autor do projeto que resultou na Orquestra de instrumentos 

reciclados de Cateura. Esse professor é um exemplo de que é possível fazer a 

transformação social. Seu tema é “el mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos 

música”. 

O fato de esse professor orientar crianças e jovens excluídos e marginalizados, que 

vivem em situação de vulnerabilidade social, e de reciclar o que é rejeitado pela 

sociedade, gerando músicos e instrumentos musicais, motiva a todos e nos ensina que 

é possível fazer a transformação social no lugar onde estamos. 

Esse é apenas uma das muitas ações desse projeto que tem contribuído para 

formação docente, mas, principalmente, para a transformação social. Quem participa 

dele tem a possibilidade de praticar a língua espanhola, de reconstruir seus conceitos 

em relação ao Paraguai e ao paraguaio. E isso ocorre porque o ser humano é um ser 

social, que se constitui, pensa e age socialmente nas práticas sociais. As pessoas usam 

a linguagem a partir de suas marcas sócio-históricas, ao mesmo tempo em que, “(...) 

nessas práticas, se reconstroem ao agirem uns em relação aos outros via linguagem” 

(MOITA LOPES, 2003, p. 25), tornando-se conscientes de quem são e construindo suas 

identidades sociais no mundo. Esse projeto atravessa as fronteiras sociais e geográficas 

e atinge a quem se permite a participar dele.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
Profa. Dra. Rejane Hauch Pinto Tristoni 
Colegiado de Letras- (45) 3220 3163- 7432 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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https://midas.unioeste.br/sgpj/consultaextensao#/ 
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XX UNIPET – DO DESAFIO Á INOVAÇÃO 

 
Nardel Luiz Soares da Silva (Coordenador/tutor) 

Participantes: Nathália Cotorelli1, Daliana Hisako Uemura Lima 2, Paula Caroline Bejola3, 
Arthur Kinkas dos Santos Silva4, Leonardo Backes Mosconi5 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: encontro universitário; educação tutorial; interação. 
 
Resumo 
 
O PET é o Programa de Educação Tutorial que atua sobre a graduação ao desenvolver 
ações de caráter interdisciplinar, objetivando formar um profissional com ampla visão de 
mundo e com responsabilidade social. O grupo é formado por alunos da graduação que 
desenvolvem trabalhos baseados nos eixos de ensino, pesquisa e extensão sob a 
orientação de um professor-tutor. Todos os anos é realizado o evento UNIPET que reúne 
os grupos PET da Unioeste, com o intuito de discutir assuntos que são pertinentes à 
comunidade acadêmica. No ano de 2020 o encontro precisou ser realizado 
excepcionalmente de forma remota devido as medidas de segurança necessárias contra o 
Covid-19. O distanciamento social fez com que diversas atividades que anteriormente 
eram realizadas de forma presencial, agora são adaptadas de forma que riscos de 
contaminação fossem evitados. O evento foi realizado por meio da plataforma Google 
Meet e foram utilizadas ferramentas adicionais obter maior interação entre os 
participantes. O objetivo foi realizar o encontro anual dos grupos PET´S da UNIOESTE, 
para troca de ideias e experiências, mesmo que de forma remota, contudo, mantendo a 
integração e qualidade do evento. 
 
Apresentação 
 

O Programa Educacional Tutorial teve seu início em 1979 pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com o nome Programa Especial 
de Treinamento, sendo transferido para a Secretaria de Educação Superior do Ministério 
da Educação em 1999. Apenas em 2004 passou a ser identificado com o nome atual. O 
Programa é destinado para alunos da graduação que demonstram potencial, interesse e 

 
1Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
nathalia.cotorelli@outlook.com   
2Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
dalianauemura@hotmail.com. 
3Graduanda, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-mail: paula.bejola@outlook.com. 
4Graduando, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-mail: arthur.kinkas@gmail.com. 
5Graduando, Agronomia, Ciências Agrárias, Marechal Candido Rondon. E-mail: leomosconi97@gmail.com. 
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habilidades destacadas, com apoio oferecido pelo grupo que permanece até a conclusão 
do curso.  

O PET concede ao acadêmico condições para a realização de atividades 
extracurriculares, que complementem a sua formação acadêmica, ampliando e 
aprofundando os objetivos e conteúdo da grade curricular (Ministério da Educação, 2006). 
Atualmente, o PET conta com 842 grupos distribuídos entre 121 IES, sendo que a 
Unioeste possui 5 grupos PET distribuídos no campus de Cascavel, Toledo e Marechal 
Cândido Rondon.  

Todos os anos são realizados eventos que reúnem grupos PET com o intuito de 
discutir assuntos que são pertinentes à comunidade acadêmica e petiana, além de 
contribuir para uma melhor formação pessoal e profissional com atividades e palestras 
voltadas a áreas específicas. Esses eventos costumam reunir os grupos PET da região 
Sul, do estado do Paraná e de cada IES.  

O UNIPET é o encontro institucional dos grupos PET da UNIOESTE em que 
participam patianos dos cursos de graduação em Agronomia, Computação, Serviço 
Social, Filosofia e Química. Cada ano os responsáveis pela organização do evento são 
alternados entre os grupos PET, e os outros se fazem presentes no evento. No ano de 
2020 o PET Agronomia da UNIOESTE campus de Marechal Cândido Rondon ficou 
responsável pela organização, porém com a eclosão da pandemia do Corona vírus 
(SARS-COV-2) e o distanciamento social, todo o planejamento precisou ser alterado e 
adaptado, de forma que, ainda fosse possível interagir com todos os petianos e mantendo 
a qualidade de sempre. 
  
Procedimentos Adotados 
 A atividade foi realizada de forma remota, no dia 19 de setembro de 2020, com 
participação dos 5 projetos PET da universidade: Filosofia, Química e Serviço Social da 
cidade de Toledo; de Ciência da Computação de Cascavel; e nós, da Agronomia de 
Marechal Candido Rondon. 

A arte de divulgação do encontro foi realizada de maneira remota com a 
participação dos integrantes do grupo PET Agronomia, simultaneamente, em que todos 
os petianos podiam expressar suas opiniões e acrescentar novas ideias no projeto (figura 
1).  

Realizou-se a apresentação dos tutores, das atividades de cada grupo desde o 
último UNIPET e uma palestra intitulada: “Nosso momento histórico, ambiguidades, 
incertezas e os sentidos das experiências” com o Prof. Dr. Osnir Pereira Barsosa. Durante 
o decorrer do evento, foi realizada a interação dos participantes para a realização de uma 
“nuvem de palavras” (figura 2) através de aplicativo online edupulses com a pergunta 
“qual o seu maior desafio nesse ano de 2020?” e a elaboração de um mural onde todos 
puderam contribuir com conteúdo de cada programa, fotos e informações diversas 
durante o UNIPET (figura 3), através do aplicativo padlet, cujo acesso é permitido pelo 
link:https://padlet.com/dalianauemura/h5lu9bgzw3meorc7bclid=IwAR2yPSZaCdgfLyUdB3j
zmdkTs5FzwIvveJU4uXG1FBruJHOJgrswmRycf4A. 
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Com o intuito de conhecer mais os integrantes de cada grupo, saber suas opiniões 
sobre o Programa, e receber um feedback sobre o evento, realizamos uma pesquisa de 
campo com questionário online pelo Google Forms com as seguintes perguntas:  
1- A qual grupo PET pertence? 
2- Qual a sua idade? 
3- Sexo? 
4- Em qual ano você se matriculou no seu curso? 
5- Formação acadêmica? 
6- Mora na mesma cidade em que estuda? 
7- Com quem você mora? 
8- Começou com bolsista ou voluntário? 
9- Durante a pandemia, houve diferença na frequência de atividades realizadas? 
10- Após a pandemia, qual dos eixos você teve maior facilidade para trabalhar? 
11- Seu trabalho de TCC será relacionado ao PET? 
12- O que levou você a entrar no PET? 
13- Você acha difícil trabalhar em grupo? 
14- Se sim, qual a maior dificuldade? 
15- Após sua entrada no PET percebeu uma melhora em seu rendimento Acadêmico? 
16- Percebeu alguma mudança pessoal após iniciar a convivência com seu grupo? 
17- Antes de iniciar sua participação no grupo PET, você trabalhou em outros grupos 
dentro da universidade? Qual tipo? 
18-Dentro do grupo PET você tem quais características? 
19- A bolsa PET é essencial para a sua permanência no ensino superior? 
20- Você tem conseguido cumprir as suas 20 horas semanais de trabalho? 
 E três questões discursivas: 
21- Você acha que a bolsa PET deveria possuir um valor maior?  
22- Fazer parte do PET contribui para você se tornar um profissional diferenciado no 
futuro? 
23- O que você achou do UniPET 2020? 

 
A divulgação da atividade ocorreu via redes sociais dos grupos do programa de 

educação tutorial da universidade, inclusive com abertura de espaço para discutir a 
estrutura do planejamento com os outros grupos, uma vez que, foi uma oportunidade 
diferente e singular de encontro dos PET´s. 

A atividade foi transmitida ao vivo pelo aplicativo YouTube, pelo canal do grupo 
PET AGRONOMIA – UNIOESTE e realizado através do aplicativo Google Meet. 
 
Resultados 
 
 Todos os grupos PET da Unioeste conseguiram acompanhar, no sistema 
obtivemos 53 registros de participantes inscritos, com direito a certificado, e mais de 60 no 
canal de apresentação. Todos os cinco tutores participaram: Cristiane Carla Konno; 
Luciano Carlos Utteich; Conceição F. A. Olguin; Marcio Seiji Oyamada; Nardel Luiz 
Soares da Silva. A carga horária para os participantes foi de quatro horas e para os 
organizadores de 30 horas. 
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 A atividade foi transmitida ao vivo pelo aplicativo YOUTUBE, pelo canal do grupo 
PET AGRONOMIA – UNIOESTE e realizado através do aplicativo Google Meet. 

Com o questionário realizado descobrimos algumas insatisfações quanto ao 
Programa Educacional Tutorial. Em relação a bolsa concedida pelo Programa, grande 
parte das respostas obtidas afirmavam que a bolsa era importante para sua permanência 
no meio acadêmico e que o valor concedido deveria ser superior por ser um grupo que 
trabalha com os eixos de pesquisa, ensino e extensão.  

O evento foi concluído com todos dos participantes saudando uns aos outros de 
forma remota, e com a certeza de que alcançamos o objetivo do encontro. A pedidos, foi 
realizada a abertura de grupo para conversa no aplicativo WhatsApp com todos os 
integrantes dos 5 programas da universidade. 
 
 

 
Figura 1 – Arte criada pelos membros do PET Agronomia para a divulgação do evento XX UNIPET 
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Figura 2 – “Nuvem de palavras” interação entre os grupos PET 

 
 

 
Figura 3 – Parte do mural com conteúdo de cada programa, fotos e informações diversas durante o XX 
UNIPET, ano 2020.  
 

Considerações Finais 
A organização de um evento dessa categoria, sem precedente, foi muito 

interessante e de grande aprendizado aos alunos organizadores. Os participantes do 
evento XX UNIPET colaboraram para o encontro obter resultados satisfatórios, 
contribuindo com novas ideias e planos para atividades em parceria interdisciplinar dos 
grupos. Durante o evento foi realizado o pré-lançamento do livro comemorativo aos 10 
anos do PET Agronomia, sendo bem recebido pelos outros petianos e tutores. 

O formulário, respondido pela maioria dos participantes, foi de grande importância 
para conhecer as necessidades de cada petiano e extrair informações para novos 
trabalhos e encontros futuros. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: PET Agronomia Unioeste 
Instagram: @petagronomiaunioeste 
 
Referências 
 
Ministério da Educação. Manual de Orientações. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes. Versão 2006. Acesso em: 27 jan 
2021. 
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INTERAÇÃO PREMEN E NEWSPAPER JPA: UNIOESTE E ESCOLAS INTEGRADAS 
ATRAVÉS DOS PROJETOS DE WEB RÁDIO 

  

Nelsi Kistemacher Welter1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Luis Cesar Yanzer Portela2 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Lucas de Souza Valcarenghi3; Kauane Gabriele Fagundes4 
 

Área Temática: (Tecnologia e Produção) 
Linha de Extensão: (Mídias) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: mídias; web rádio; comunidade. 

 
Resumo 
 
O presente trabalho visa: a) descrever o surgimento dos projetos de extensão “Web Rádio 

no Colégio Jardim Porto Alegre” e “Web Rádio na Escola: Implantação do Projeto no 

Colégio PREMEN/Toledo”, atualmente vigentes e contando com bolsas PIBEX E PIBES da 

Fundação Araucária; b) demonstrar a importância da cooperação dos membros da equipe 

do projeto da web radio Jardim porto Alegre para a formação de um projeto de uma web 

radio no jardim porto Alegre; c) demonstrar a participação integrada e cooperativa dos  

membros dos dois projetos na execução de atividades que são de interesse de ambos, 

como causa do sucesso das duas webs rádios.  
 

Apresentação 
 

A ideia de criação e efetivação de web rádio escolar surgiu em 2017 no Colégio 
Jardim Porto Alegre, em Toledo, quando o PIBID Filosofia atuava naquela escola, sob a 
coordenação da Profª Nelsi Kistemacher Welter que, junto com uma equipe formada por 
acadêmicos/as professores/as e alunos/as da escola, passa a promover reuniões com o 
propósito de planejamento e posterior implantação da web rádio do colégio. À época, os 
alunos do ensino fundamental e médio do Colégio que integravam o Projeto de Altas 
Habilidades produziam um jornal impresso, que ficava à disposição dos seus leitores na 
biblioteca da escola. Apesar de sua relevância os custos eram altos e a visibilidade do 
material baixíssima. Partindo desse fato estudos foram feitos para verificar qual o melhor 
meio de divulgação dos materiais produzidos. Após os estudos chegou-se à conclusão que 
a plataforma BrLogic seria o melhor meio para atender aos anseios da comunidade escolar 

 
1 Doutora em Filosofia, professora do curso de Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: 
nelsi.welter@unioeste.br. 
2 Doutor em filosofia, professor do curso de Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: 
luis.portela@unioeste.br. 
3 Acadêmico do curso de Letras Letras - português/inglês, CCHEL, Campus de Marechal C. Rondon. E-mail: 
lucas.valcarenghi@unioeste.br. 
4 Acadêmica do curso de Serviço Social, CCSA, campus de Toledo. E-mail: kauane.fagundes@unioeste.br. 
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mediante a criação de uma página que possibilitaria a divulgação online do material, e que 
ao mesmo tempo ofereceria recursos diversos para a divulgação das atividades da escola, 
o que ocorreria através da criação da web rádio escolar a ser batizada “Newspaper JPA”. 
Com a criação da Web Rádio, professores e alunos/as do colégio passam a se envolver 
mais ativamente nas atividades do projeto e a Unioeste contribui diretamente com a 
participação de professores e acadêmicos que coordenarão o planejamento e as atividades 
a serem executadas pela equipe de web rádio. A empolgação foi tanta, que logo que a web 
rádio entrou no ar, professores do colégio e alunos, mais os acadêmicos da Unioeste 
integrantes da equipe, passaram a produzir textos, entrevistas e matérias diversas para 
constituir a sua programação. Não foi novidade que o projeto tenha tomado corpo 
rapidamente, envolvendo todos/as que quisessem participar desse importante canal de 
mídia escolar. Desse modo, o projeto de web rádio escolar se consolidou nesse colégio, 
sendo uma das principais e mais importante característica do projeto a participação dos 
alunos na definição das atividades, sobretudo dos temas que deveriam ser pesquisados e 
posteriormente abordados na grade de programação dos anos seguintes, mediante 
entrevistas, podcasts, artigos, vídeos, etc. 

O sucesso do projeto de extensão no colégio Jardim Porto Alegre conduziu a direção 
do Colégio Premen de Toledo a buscar a ajuda da Unioeste para a implantação da web 
rádio também nesse colégio. Assim, no ano de 2018 são iniciadas tratativas para a 
implantação de web rádio escolar, que passaria a constituir-se como um canal de 
divulgação da “comunicação institucional” e como uma “mídia estudantil”, com o propósito 
de divulgar matérias, entrevistas, pesquisas e comunicação temática, sobretudo 
envolvendo temas pertinentes à escola e aos interesses dos estudantes que comporiam a 
equipe. A efetiva implantação da web rádio, que obteve a denominação de “Interação 
Premen”, ocorre apenas entre o final do ano de 2019 e o início do ano de 2020, sobretudo 
dadas as dificuldades relacionadas à disponibilização de profissional da escola para 
supervisionar o projeto. Com a integração desse profissional da escola e a formação da 
equipe de alunos que compõem o projeto, professores e acadêmicos da Unioeste assumem 
a tarefa de coordenação e participação direta na organização das atividades, além de 
promover o treinamento e formação dos membros para desenvolverem as atividades a 
serem veiculadas na web rádio.  

Como se percebe pelo histórico acima, acima o projeto de web rádio do Colégio 
Premem surge espelhado na experiência de sucesso obtida pela web rádio do Colégio 
Jardim Porto Alegre. Contudo, é importante ressaltar que na medida em que a elaboração 
e proposição do projeto de implementação da web rádio Premen é feita pela professora 
Nelsi, que já coordenava o projeto em execução no Colégio Jardim Porto Alegre, bem como 
a equipe responsável pela administração dessa rádio escolar, o projeto de web rádio do 
Premem se viabiliza mediante a cooperação e auxílio da equipe da web rádio do outro 
colégio, que já de início se dispõe a contribuir na implantação dessa outra rádio escolar. 

Ademais, é de se ressaltar que se o projeto da web rádio do Colégio é executado já 
com auxilio e cooperação da equipe e coordenação da web rádio escolar do Colégio Jardim 
Porto Alegre, no momento em que ambos os projetos passam a ser executados ao mesmo 
tempo, ocorre uma relação de cooperação e integração entre os membros da equipe de 
ambos os projetos sob várias modalidades. Sendo assim, é de ressaltar-se que o espírito 
de cooperação e integração entre as equipes dos dois projetos constitui-se, por um lado, 
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como um princípio para ambos os projetos e, por outro lado, como um dos fatores mais 
relevantes para o sucesso do projeto. Ambos os projetos foram inicialmente propostos sob 
a coordenação da professora Nelsi, com a participação de acadêmicos da Unioeste. Porém, 
com o passar do tempo outros membros da Unioeste (tanto professores como acadêmicos) 
passaram a fazer parte do projeto, e a própria coordenação dos projetos passou a sofrer 
uma mudança. Atualmente o projeto da web rádio do Jardim Porto Alegre é coordenado 
pela professora Nelsi Kistemacher Welter, tendo como subcoordenador o professor Luis 
Cesar Yanzer Portela, e o projeto da Web rádio Premem é coordenado e subcoordenado 
de modo inverso ao projeto anterior, que de modo integrado e cooperativo trabalham na 
execução de ambos os projetos.  

No segundo semestre de 2019, cada projeto de web rádio escolar passa a contar 
com um bolsista de extensão financiado pela Fundação Araucária. No edital de 2019/2020, 
o projeto de extensão “Implantação do Projeto no Colégio PREMEN/Toledo” é contemplado 
com um bolsista PIBIS e o projeto “Web Rádio no Colégio Jardim Porto Alegre” com um 
bolsista PIBEX. Mediante tal contemplação o acadêmico da Unioeste, Emerson Diego Maier 
e a acadêmica Méry Betânia Icislowski, passam respectivamente a receber as bolsas PIBIS 
e PIBEX e a dedicarem um tempo de no mínimo 20 horas semanais ao projeto, 
administrando em conjunto com as coordenações dos respectivos projetos as equipes de 
cada web rádio escolar no planejamento e execução de suas atividades. O edital 2020/2021 
novamente contemplou uma bolsa PIBIS para o projeto “Interação Premen: fazendo Web 
Rádio na escola e integrando escola, universidade” e uma bolsa PIBEX para o projeto 
“Newspaper JPA: Web Rádio no Colégio Jardim Porto Alegre integrando escola, 
universidade e comunidade”, garantindo a participação dos atuais bolsistas Kauane 
Fagundes (acadêmica do curso de Serviço Social na Unioeste/Toledo) e Lucas Valcarenghi 
(acadêmico do curso de Letras na Unioeste/Marechal Candido Rondon) nos respectivos 
projetos. É de se ressaltar que se cada bolsista dedica suas horas atividades a projetos de 
extensão distintos, várias modalidades de suas atividades também são feitas em conjunto 
e de forma integrada e cooperativa em função do bom desempenho de ambos os projetos 
quando seus objetivos e interesses se mostram comuns. 

Em sendo assim, temos que ambos os projetos cooperam e integram-se, por um 
lado mediante algumas atividades feitas: a) em conjunto por ambos os coordenadores dos 
projetos; b) por ambos os coordenadores dos projetos com ambos bolsistas dos projetos, 
e, c) por ambos os bolsistas junto às respectivas equipes das web rádios nas quais atuam. 
A seguir passaremos a descrever como cada uma das integrações acima mencionadas são 
executadas mediante o elenco das atividades que fazem em conjunto e o modo como são 
operacionalizadas. 
 
Procedimentos Adotados 
 

1. Os coordenadores dos projetos mencionados agem cooperativamente e integrados 
mediante as seguintes atividades e procedimentos operacionais:  
a)  Elaboração e proposição conjunta de cada um dos distintos projetos, 

estabelecendo-se cada um alternadamente como coordenador de um projeto e 
subcoordenador de outro. A elaboração do projeto foi executada mediante 
reuniões: i) para discutir o formato de cada um dos projetos, seus objetivos, suas 
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especificidades e diferenças, etc.; ii) escrita em conjunto e cooperativa de cada 
um dos projetos. 

b)  Participação conjunta na execução ambos os projetos mediante as seguintes 
modalidades: reuniões para discussão e definição de pauta a ser tratada em 
reunião com bolsistas, operacionalizadas de modo remoto. 

c) Reunião para planejamento de redação de relatórios, resumos, apresentação 
trabalhos em eventos, etc. relacionados aos projetos. Operacionalizadas de 
modo remoto.  

d) Redação de relatórios, resumos e apresentação de trabalhos em eventos acerca 
dos projetos. Operacionalização: escrita conjunta e cooperativa. 

e) Reuniões de avaliação do desenvolvimento da execução dos projetos, 
operacionalizadas de modo remoto. 

2. Os coordenadores dos projetos mencionados agem cooperativamente e integrados 
com os bolsistas de ambos os projetos mediante as seguintes atividades e 
procedimentos operacionais:  
a) Reuniões para planejamento de atividades que são do interesse de ambos os 

projetos, operacionalizadas de modo remoto. 
b) Reuniões para verificação e avaliação das atividades programadas para serem 

executadas, operacionalizadas de modo remoto. 
c) Reuniões para auxílio e preparação dos relatórios a serem feitos pelos bolsistas, 

bem como posterior correção, operacionalizadas de modo remoto. 
3. Os bolsistas agem de modo cooperativo e integrados junto as respectivas equipes a 

que trabalham mediante as seguintes atividades e procedimentos operacionais:  
a) Formação conjunta dos membros de ambas as equipes para operacionalização 

da plataforma da web rádio, mediante oferta conjunta de curso. 
b) Participação em reuniões das equipes das Web rádios para discutir temas de 

interesses comuns, operacionalizadas de modo remoto. 
c)  Proposição e criação de quadros e programas que comporão a grade da 

programação das duas webs rádios, sobretudo os quadros que envolvem 
notícias, informações, atividades e projetos da Unioeste e aqueles que contam 
com convidados externos quando são do interesse de ambos os projetos, 
operacionalizadas de modo remoto. 

d) Alimentação compartilhada e cooperativa da programação que é de interesse das 
duas webs rádios em cada uma das plataformas em que estão alocadas, 
conforme deliberação e acordo prévio entre ambas equipes. 

 
Resultados 
 

Embora atuem conjuntamente, cada um dos projetos de extensão tem uma equipe 
própria, formada por alunos e professores de cada um dos colégios, além dos acadêmicos 
(1 bolsista e 1 voluntário) e os dois professores coordenadores da Unioeste, e tem suas 
próprias características e peculiaridades. A equipe de cada projeto tem autonomia para 
definir a programação das Web rádios, bem como as atividades a serem desenvolvidas 
pelo projeto. Como um dos objetivos é trazer informações relacionadas à escola na qual é 
desenvolvido o projeto, além da divulgação das atividades que acontecem no colégio, 
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estimulando professores e alunos à produção de materiais (vídeos, textos, podcasts, etc.) 
para os canais, é evidente que cada projeto repercute em sua programação as atividades 
vinculadas à escola onde atua.  

Desde o início da pandemia, entretanto, a integração dos dois projetos foi uma 
medida importante e que trouxe resultados significativos que puderam ser usufruídos pelas 
comunidades escolares vinculadas aos dois projetos. É o caso dos quadros que veiculam 
informações de interesse dos alunos e da comunidade escolar; o mesmo ocorre com os 
programas, entrevistas, e podcasts que buscam e compartilham materiais relativos ao 
Covid-19. Também é o caso dos quadros que contam com participação da comunidade 
externa, como o “Momento PSI”, o “PETCast”, o “Mundo da Bola”, “Partícula Sonora” e 
“Poematize” e “Momento Pipoca”. 

Embora os atuais projetos de extensão ainda estejam na fase inicial e aguardem o 
retorno das atividades escolares para a formação de novas equipes e planejamento das 
atividades para o ano de 2021, cada um dos projetos conta com uma plataforma de web 
rádio e outros espaços para repercussão das atividades das duas Web rádios escolares, 
onde são reproduzidas informações do projeto dos anos anteriores e de atividades que 
estão sendo realizadas atualmente. 

 
 

Considerações Finais 
 
O projeto da Web Radio do jardim Porto Alegre surge antes que o projeto da Web rádio do 
Colégio Premen, e só tem nascimento devido à cooperação dos membros da equipe do 
primeiro em sua proposição. Encontrando-se ambos projetos em execução. Tanto os 
membros da coordenação do projeto, quanto os alunos bolsistas e membros de ambas 
equipes promovem várias modalidades de atividades integradas e cooperativas em vista 
da execução de interesse que lhes são comuns, sendo esse um fator determinante para o 
sucesso de ambas webs rádios.  
 
Formas de contato com a ação 
 

Projeto de Extensão “Interação Premen: fazendo Web Rádio na escola e integrando 
escola, universidade” 

Endereço da web rádio: Notícias - Interação Premen™️ (radiopremen.com) 
Facebook: Interação Premen | Facebook 

Instagram: 🎧 Interação Premen™️ 📢 (@webradio_premen) • Fotos e vídeos do 

Instagram 
 
Projeto de Extensão “Newspaper JPA: Web Rádio no Colégio Jardim Porto Alegre 

integrando escola, universidade e comunidade” 
Endereço da web rádio: Newspaper JPA (webradiosite.com) 
Facebook: Newspaper JPA | Facebook 
Instagram: Newspaper_JPA™️ (@newspaperjpaa) • Fotos e vídeos do Instagram 
Youtube: Newspaper JPA - YouTube 
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KULA WEBRADIO UNIVERSITÁRIA: O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO COM A PARTICIPAÇÃO DE BOLSISTAS NO PROJETO 
  

José Atílio Pires da Silveira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ana Clara Schneider2, Nádia Abi3. 

 
Área Temática: Comunicação 

Linha de Extensão: Mídia 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave:  Extensão Universitária; Artístico-cultural; Rádio-comunicação. 
 
Resumo 
 
Esta comunicação é o relato das atividades desenvolvidas pelas bolsistas do projeto de 
extensão Kula Webradio Universitária e suas reflexões a partir da participação nesse 
projeto. O objetivo da mesma, além de relatar e refletir as atividades desenvolvidas, é 
mostrar a importância das bolsas de extensão no desenvolvimento de projetos dessa 
natureza, o que se evidencia pelo grande número de atividades executadas num curto 
espaço de tempo. 
 
Apresentação 
 

A Kula Webradio Universitária era conhecida como “Universitária FM” e foi uma rádio 
comunitária FM 103,7 fundada em 22 de novembro de 2000, até que em fevereiro de 2002 
a emissora foi invadida por técnicos da Anatel que lacraram os cabos de transmissão. 
Assim, interrompeu-se o trabalho social desenvolvido pela comunidade de Toledo e em 
2005 foi criada uma alternativa, surgiu a ideia de implantar uma webradio, como projeto de 
extensão.  

Segundo o Plano Institucional de Extensão da UNIOESTE:  
 

“A Extensão é então entendida como “produtora de conhecimento”. Essa 
compreensão vai além de sua definição tradicional de disseminação de 
conhecimentos (cursos, conferências, seminários); prestação de serviços 
(assistências, assessorias e consultorias) e difusão cultural (realização de 

                                            
1 Professor Doutor, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: Jose.Silveira@unioeste.br.  
2 Estudante, Serviço Social, CCSA, campus Toledo. E-mail: anaclaraschneider1998@gmail.com. 
3 Estudante, Licenciatura em Química, CECE, campus Toledo. E-mail: nkharis.abi@gmail.com. 
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eventos ou produtos artísticos e culturais) e aponta para uma concepção de 
universidade em que a relação com a população passa a ser encarada como 
a oxigenação necessária à vida acadêmica.” (RESOLUÇÃO N 193/2002 - 
CEPE) 

  
Partindo deste conceito, o projeto Kula Webradio Universitária visa tanto o 

desenvolvimento de atividades de radiodifusão através da web, quanto atividades de 
natureza artístico-cultural, sendo um dos seus principais objetivos a divulgação e incentivo 
à produção de arte e cultura na região de abrangência da Unioeste. Ao longo dos anos de 
atividades, o projeto envolveu a participação de milhares de pessoas, que compreendem a 
comunidade interna da Unioeste, alunos das escolas da rede pública, movimentos 
organizados da sociedade civil, dentre outros. 

Mesmo que a pandemia de Covid-19 tenha afetado a realização dos eventos 
artísticos-culturais, a Kula segue trabalhando com programas musicais produzidos de forma 
remota e, com as duas novas bolsistas integradas ao projeto, se pode dar suporte aos 
programadores e organizar a parte administrativa do projeto.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Da parte administrativa, enquanto bolsista Pibis, do projeto de extensão Kula 
Webradio Universitária, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste campus 
Toledo, sob orientação do Prof. Dr. José Atílio Pires da Silveira, ao longo dos meses de 
setembro de 2020 a janeiro de 2021, foram desenvolvidas atividades voltadas à função de 
secretária executiva. 

Tais atividades foram norteadas pelo Plano de Trabalho para o Bolsista. Desta forma, 
desenvolveram-se atividades como a organização do espaço da Kula e do arquivo virtual 
da mesma. Reuniões de trabalho com o Coordenador, Vice Coordenador e a bolsista Pibex, 
e de Assembleias Gerais com os colaboradores da webradio. 

Para além destas, foi elaborado, juntamente com o coordenador do projeto, editais 
para assembleias gerais, atas de reuniões, memórias de reuniões, resoluções, 
memorandos, formulários online, entre outros documentos que dizem respeito à área 
administrativa da webradio. Foi realizada também a atualização da lista de colaboradores, 
onde foram contatados os colaboradores voluntários para renovação de vínculos com a 
Kula. 

 A realização dessas atividades possibilitou que o trabalho desenvolvido no Projeto 
de Extensão tivesse um avanço nos seus trâmites administrativos, uma vez que se criou 
procedimentos para a execução de determinadas ações. 

As atividades acima descritas, são tidas como prioritárias segundo o Plano de 
Trabalho para o Bolsista. As atividades secundárias desenvolvidas foram orientadas pelo 
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Vice coordenador do Projeto, Moisés Cordeiro Muniz, uma vez que dizem respeito a parte 
técnica. Portanto, o mesmo passou conhecimentos acerca das Tags Id3, de como criar 
vinhetas e sobre o uso do programa Mixx. 

Além disso, foi criado o Programa “Letras e Vozes” e se encontra em 
desenvolvimento, a criação e formatação do programa “Informativo Unioeste”. Outra 
ação executada, foi a manutenção das mídias sociais da Kula Webrádio Universitária, como 
o Instagram e o site do projeto.  

Da parte técnica, a bolsista Pibex, sob orientação do Assessor Técnico Moisés 
Cordeiro Muniz foi feita a organização e a edição do acervo musical da rádio, a produção 
de vinhetas, programas, auxílio na divulgação do projeto em mídias sociais, coordenação 
da equipe técnica e direcionamento aos demais membros do projeto 

Dentro do período de 3 meses, a bolsista se concentrou em aprender detalhes 
técnicos a fim de repassá-los aos voluntários. Tais detalhes dizem respeito aos aplicativos 
utilizados para tratamento de áudio, como por exemplo o programa Audacity, a criação de 
vinhetas, a forma como são transmitidos os programas inéditos, tanto pelo estúdio da Kula 
quanto pelo celular ou computador de casa (modo remoto devido a pandemia de Covid-19), 
como adicionar faixas a um acervo, o funcionamento do auto DJ, o que são etiquetas id3, 
entre outros detalhes técnicos. 

Oriundo da parceria com a turma do Mestrado em Ciências Ambientais materializou-
se o projeto "Diálogos interdisciplinares em Ciências Ambientais", onde a bolsista participou 
do desenvolvimento da arte do evento, vinheta e 21 podcasts sobre o tema, sendo então a 
sua primeira vez produzindo podcasts.  

Algumas semanas adiante, próximo à época de festas de fim de ano, se efetuou a 
produção de vinhetas natalinas adicionadas e exibidas na programação da Kula, sendo este 
o seu segundo contato com produção de vinhetas. Elenca-se também a participação na 
produção do programa “Oeste in Rock”, que está em processo de formação e deverá ser 
veiculado a programação da webradio nos próximos meses. 
 
Resultados 
 

Para a realização das atividades a organização do projeto constitui-se de 
Coordenador-Geral, Vice-Coordenador Geral e os Coordenadores das Equipes de 
Trabalho. Desta forma, tem-se cinco equipes, sendo elas: comunicação, técnica, produção, 
administrativa e arte/cultura/eventos. Estas equipes são formadas pelos colaboradores 
voluntários, que são acadêmicos da Unioeste tanto da graduação quanto da pós-
graduação, membros da comunidade externa, docentes e trabalhadores da própria 
universidade.  

Mesmo contando com estes voluntários, a webradio estava em déficit na área 
administrativa e técnica, uma vez que estavam com dificuldades na organização dos 
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documentos e operacionalização das atividades e sem suporte para auxiliá-los na parte 
técnica.  

Ao participar do edital de seleção de bolsista da Proex em 2020, a Kula passou a ter 
duas bolsistas com carga horaria de 20 horas semanais. As cargas-horárias das bolsistas 
estão distribuídas nos períodos da manhã e tarde. A partir da implantação das bolsas de 
extensão houve uma melhoria nas instalações de trabalho bem como o atendimento ao 
público e aos programadores da rádio que agora dispõe de expediente para atendimento 
do público externo e apoio técnico na edição dos programas.  

 O espaço que antes ficava fechado, sem atendimento, com falta de organização do 
local, dos papéis e dos aparelhos técnicos, além da ausência de procedimentos para 
execução dos trabalhos, passou a ter uma melhora interna, contando com expediente para 
atender o público e guias de utilização do material técnico para auxiliar os voluntários.  

Além disso, aconteceu e segue em andamento a edição e melhoria no acervo 
musical e implementação de novos programas – uma vez que esse processo é contínuo – 
e também nova regulamentação dos procedimentos a fim de organizar as tomadas de 
decisões da Kula. 
 
Tabela 1 – Itinerário da Kula 
 

Atividades Dias Horário  

Atendimento matutino Terças e Quintas Feiras Das 8h às 12h  

Atendimento vespertino Terças e Quintas Feiras Das 13h30 às 17h30 

Assembleias gerais Primeira quarta feira de cada mês  Das 17h30 às 19h 

Reuniões de trabalho Segunda terça feira de cada mês Das 16h30 às 17h30 

   
Observação: o atendimento matutino é realizado pela bolsista Pibex, o vespertino é realizado pela bolsista Pibis e as reuniões 
são compostas pelo colegiado da Kula.  

 

 
Figura 1 – Artes digitais do projeto.  
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Considerações Finais 
 

Levando em consideração a trajetória de 2005 até então, podemos dizer que a Kula 
Webradio Universitária tem cumprido seu objetivo de promover e incentivar a arte e cultura, 
tanto para os que estão dentro da universidade como também para o público externo.  

Tal ato só é possível pois a webradio realiza eventos abertos a toda comunidade, 
presta apoio aos acadêmicos, compartilha informações sobre o campus e também aborda 
temáticas variadas, buscando sempre apoiar e divulgar artistas locais e gêneros que não 
são tão divulgados em outros espaços.  

Um dos princípios básicos da Política Nacional de Extensão Universitária é: 
  

“A prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, 
científico, filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e Extensão, 
devendo ser encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada 
que se constitui a partir da (e sobre a) realidade objetiva, produzindo 
conhecimentos que visem à transformação social.” (Política Nacional de 
Extensão Universitária) 

 
Partindo deste pressuposto, é indispensável o envolvimento da Kula com a 

transformação social de cada indivíduo através da arte e cultura.  
Pode-se observar tal ação, a partir da recente criação de faixas de podcasts em 

parceria com o Mestrado em Ciências Ambientais, da Unioeste campus de Toledo, que 
abrangeram temas como arquitetura, turismo e desastres ambientais. Outro grande 
exemplo seriam os programas “Histórias Femininas” e “Vozes Femininas” que tratam sobre 
temas diversos e emergentes ao contexto atual relacionado a luta e fortalecimento do 
empoderamento feminino, entre outros programas transmitidos pela webradio.  

Devido à falta de recursos muitas vezes o projeto não pode prestar o apoio 
necessário, mas com a chegada recente das bolsistas foi possível notar que se está 
suprindo os déficits a respeito de atendimento, organização e apoio aos demais 
colaboradores voluntários. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Email: kulawebradio@gmail.com, Site: http://projetos.unioeste.br/webradio/,   
Facebook: https://m.facebook.com/kulawebradio, 
Instagram: https://www.instagram.com/kulawebradio/.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
32980/2011. Título: Kula Webrádio Universitária  
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PROGRAMA HISTÓRIAS FEMININAS DA KULA WEBRADIO: UM ESPAÇO DE 

DIÁLOGOS, REFLEXÕES E FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DAS 
MULHERES 

 
José Atílio Pires da Silveira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participante: Ana Carolina de Paula2 
 

Área Temática: Comunicação 
Linha de Extensão: Mídia 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: kula webradio; mulheres; protagonismo feminino. 

 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta a proposta e o desenvolvimento das atividades do programa 
Histórias Femininas realizado na Kula Webradio Universitária, sendo este, um projeto de 
extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - campus de Toledo. O programa 
está no ar desde 2019, nesse tempo foram realizadas mais de quarenta entrevistas 
envolvendo cerca de sessenta mulheres contando suas histórias e debatendo temas 
pertinentes à nossa luta por respeito, direitos, dignidade e liberdade. 
 
Apresentação 
 

Este artigo é o resultado das atividades realizadas no programa Histórias 
Femininas, idealizado e apresentado por Ana Carolina de Paula, ao qual faz parte da 
programação da Kula Webradio Universitária, um dos projetos de extensão da Unioeste 
desenvolvido no campus de Toledo/PR. Antes de adentrarmos ao referido programa, se 
faz necessário contextualizar brevemente a construção deste espaço coletivo que se 
constitui para além de um veículo de comunicação, mas também um espaço de fomento 
artístico-cultural local e regional.  

 
A Kula Webrádio Universitária é uma emissora de rádio com 
transmissão exclusiva pela internet. Sua trajetória é repleta de 
desafios e conquistas. O atual formato da emissora está inserido no 
processo histórico de construção da Rádio Comunitária Universitária 
FM 103,7 fundada em 22 de novembro de 2000 que foi lacrada pela 
ANATEL em 12 de fevereiro de 2002. (KULA, s.p., 2021). 
 
A comunidade acadêmica da Unioeste – campus de Toledo, 
envolvida em debates sobre a democratização dos meios de 
comunicação e atenta a outras modalidades radiofônicas, propôs em 
2005 uma alternativa, ou seja, uma nova fase para a emissora que 
até então era em frequência modulada (FM). Decorridos quase cinco 

                                            
1 Professor assistente, Curso de Filosofia, Unioeste campus de Toledo/PR. E-mail: jose.silveira@unioeste.br  
2 Idealizadora do programa Histórias Femininas, Kula webradio, Unioeste campus de Toledo/PR. E-mail: 
anacdp6@gmail.com. 
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anos de sua existência a Associação de Rádio Comunitária de Toledo 
em parceria com membros da comunidade acadêmica do campus de 
Toledo concebeu, elaborou e implementou a instalação de uma 
webradio baseada nos princípios da comunicação participativa, 
comunitária e popular, como forma de dar continuidade às atividades 
da Rádio Comunitária. (KULA, s.p., 2021). 

 
A programação da Kula atualmente conta com diversos programas feitos por 

colaboradoras/es voluntárias/os, além de duas bolsistas. Estão ativos os programas: Alô 
Alô Marciano3; Anacrônica4; Antropophagia5; Histórias Femininas6; Jazz em Foco7; Lado 
B8 e Letras e Vozes9. Ainda dentro da programação há também divulgação de 
informações institucionais, de utilidade pública, transmissão de eventos universitários e 
muita música de diferentes estilos. 

Para além da programação, o projeto Kula Webradio Universitária promove e 
organiza eventos culturais programados anualmente como: a Feira Kultural10 e o Sábado 
Kultural11, entretanto, cabe lembrar que diante ao contexto adverso e único que estamos 
vivenciando, de pandemia, esses eventos foram adiados até que a possibilidade de nos 
agruparmos presencialmente seja possível. As atividades do projeto estão sendo 
realizadas de forma remota, gravados ou exibidos ao vivo via online. 

A proposta do programa Histórias Femininas foi submetida de forma voluntária à 
Kula Webrádio Universitária em junho de 2019, sendo desenvolvido até o presente 
momento. O principal objetivo do programa é ser um espaço de protagonismo das 
mulheres. Por meio de suas histórias, vivências, experiências profissionais ou de 
militância buscamos ecoar vozes que muitas vezes são silenciadas. Afinal, não podemos 
ignorar a triste, crescente e alarmante realidade de violência contra as mulheres em 
nosso país, principalmente neste período de pandemia que propiciou e acentuou a 
dependência e a vulnerabilidade das mulheres dentro de seus próprios lares. Fartalmente  
documentada pelas pesquisas amplamente divulgadas nos meios de comunicação e 
internet. 

Sabemos que essa cruel realidade é gerada e resultante da própria estrutura 
patriarcal, machista, sexista e racista da sociedade capitalista. No entanto, é também no 
movimento e na contradição desta sociabilidade que encontramos formas de evidenciar 
pautas intrínsecas a nossa luta por respeito, direitos, igualdade, dignidade e liberdade. 
Reivindicando o nosso lugar de fala para que mais vozes sejam ouvidas, ao mesmo 
tempo podendo representar, inspirar e empoderar outras mulheres. 

                                            
3 Apresentada por: Cristiane Candido. 
4 Apresentada por: Ana Carolina Barbieri. 
5 Apresentação: Alex Larsen; Giovani Bernini e Rui Roberdã. 
6 Apresentada por: Ana Carolina de Paula. 
7 Apresentação: Alex Larsen; Moisés Muniz e Renato Fogaça. 
8 Apresentada por: Mariana Gouveia. 
9 Apresentação: Ana Carolina Babieri; Junior Cunha. 
10 Este teve sua primeira edição em 9 de novembro de 2019, organizado e idealizado pela Kula Webrádio 
Universitária no campus de Toledo da Unioeste. Contou com diversas atrações, apresentações artísticas de 
dança, música, teatro, exposição de artesanato, livros, artes plásticas e brechó. 
11 Sábado Kultural: projeto de cultura com o objetivo de valorizar as atividades artístico-culturais através da 
criação de um espaço concebido para a sua divulgação, reunindo artistas, artesãos e o público em geral. 
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Embora essa iniciativa tenha sido pensada individualmente, sempre visou ser 
construída de maneira coletiva. Por isso, oportunizamos a participação das convidadas a 
cada edição para propiciar a reflexão mais ampla e diversificada possível das temáticas 
abordadas nas entrevistas. Considera-se ainda que mesmo estando em um ambiente 
universitário, conseguimos alcançar mulheres para além deste espaço institucional, 
inclusive chegando a mulheres de outras regiões do país.  

A partir do registro do Histórias Femininas, muitas reflexões, conexões e 
desconstruções passaram a ser estabelecidas entre nós. Pois na medida em que nos 
identificamos nas histórias contadas, também nos construímos coletivamente e 
fortalecemos a luta pela nossa independência e liberdade. É no reconhecimento de que 
somos protagonistas de nossas histórias que nos empoderamos, caminhamos juntas, 
somamos vozes e transformamos realidades. 

 
Procedimentos Adotados 
 

Para realizar o programa Histórias Femininas algumas etapas de planejamento e 
execução foram necessárias para colocá-lo ao ar. Primeiramente iniciamos com a busca 
de participantes e logo fazemos o convite para as mesmas; após o aceite elaboramos um 
roteiro norteador para as entrevistas; assim fazemos o agendamento da gravação da 
conversa que normalmente era no estúdio da Kula (antes da pandemia), e que passou a 
ser por vídeo chamada. Desta conversa aproveitamos o arquivo em áudio e editamos no 
Audacity para a montagem final do programa. Por meio do técnico de referência 
colocamos no ar cada edição inédita produzida. 
 
Resultados 
 

A partir da primeira exibição em 25 de junho de 2019, foram realizados até o 
momento mais de 45 (quarenta e cinco) edições do programa, sendo 2 (dois) programas 
em formato Talk Show, contando com a participação direta de aproximadamente 60 
(sessenta) mulheres. Somando ainda as demais pessoas que nos acompanham pelas 
redes sociais e/ou nos ouvem pelo site e app da Kula.  

Deve-se pontuar positivamente a diversidade e pluralidade das mulheres que já 
foram entrevistadas no programa, trazendo consigo também suas particularidades de 
raça-etnia, formações, profissões, posicionamento político e experiências de vida. Foi 
diante das vivências de cada uma delas que nos permitiu perpassar por tantos assuntos 
latentes e informações relevantes para nós, porque acreditamos que “conhecimento é 
empoderamento!”. Ou seja, sabemos o quanto é fundamental democratizar e popularizar 
o conhecimento, assim como agregar aos diálogos reflexões construtivas às nossas 
causa e pautas defendidas incessantemente em todos os espaços em que ocupamos. 

Outro aspecto relevante de destacar foi o compromisso de valorizar o talento das 
mulheres artistas, pintoras, escritoras, dançarinas, cantoras, compositoras e todas as 
outras que vivem de arte e cultura, tendo em vista a invisibilidade e desvalorização destas 
profissionais no meio em que atuam. Por isso, colaboramos também na divulgação por 
meio das mídias sociais dos trabalhos, eventos, encontros e ações promovidos por 
entidades, grupos e coletivos do município e região. 
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Para demonstrar de maneira geral as edições exibidas, organizamos uma lista dos 
programas realizados entre os anos de 2019 a 2020: 
 
 Tabela 01 – Lista dos programas exibidos pelo Histórias Femininas em 2019 e 2020. 

Data de exibição Participação Temáticas 

25/06/2019 Ana Carolina de Paula Violência Contra Mulher 

02/07/2019 Ângela Crespão e Rose Pimenta Futebol Feminino 

09/07/2019 Musical Cantoras do rock brasileiro 

16/07/2019 Cleonice Alves Lopes-Flois Coletivo Leia Mulheres 

23/07/2019 Luana de Oliveira Contando sua História 

29/07/2019 Odete Barros Projeto Libélula 

06/08/2019 
Juliana Cremon Atividade da Secretaria Municipal de 

Política para as Mulheres e 13 anos da Lei 
Maria da Penha 

13/08/2019 
Equipe Numape Núcleo Maria da Penha – Unioeste campus 

Toledo/PR 

27/08/2019 Dançarinas da escola Dumtakatá Mulheres que Dançam 

03/09/2019 - Dia da Amazônia e Raça Brasileira 

10/09/2019 
Isabela Olsen e Adriana Grezzi CEU das Artes – Centro das Artes e 

Esportes Unificados de Toledo/PR 

17/09/2019 Ana Paula Santi Educação para pessoas com deficiência 

24/09/2019 
Maria Isabel Formoso e Ana 

Carolina Barbieri 
Conversando sobre o suicídio 

01/10/2019 Bruna e Néia Nabozny Uma relação de amor entre mãe e filha. 

07/10/2019 Carina Salvalagio Amor aos livros e ao artesanato 

15/10/2019 

Neide Maria Schmidt; Julia Maiara; 
Marize Rauber Engelbrecht; 

Juliana Cremon; Katyane; Cida e 
Zé Francisco 

Talk Show: Mulheres Rurais 

22/10/2019 
Nadir Barbosa O saber e a dedicação da professora da 

rede municipal há mais de 30 anos. 

29/10/2019 Joice, Bábara e Dayse Projeto Afeto 

06/11/2019 Elisiane e Edna Embaixada Solidária de Toledo 

12/11/2019 
Caroline e Luluca Gesta Toledo: Grupo de Apoio à gestantes 

e ao parto ativo. 

26/11/2019 
Adriana Grezzi, Ângela Barros e 

Zenaide Gatti 
Artistas e Artesãs: Parte I 

03/12/2019 
Edy das Graças Braun e Gabriela 

Fagotti 
Artistas e Artesãs: Parte II 

10/12/2019 Dorothea Frauke Wieczorec Artistas e Artesãs: Parte III 

14/12/2019 
Neia Novais; Mariana Sbaraini 

Cordeiro; Marilha Daniela da Silva 
Lisowski e Samira Cardoso. 

Talk Show: Padrões de Beleza 

17/012/2019 
Celia Cristina de Oliveira; Ana 

Carolina Barbieri e Isabela Olsen 
Artistas e Artesãs: Parte IV 

24/12/2019 Zenilde Dallagnol Lagni História de Vida 

18/02/2020 
Zenaide Gatti Mulheres e Política: a conquista do voto 

feminino 

03/03/2020 Terezinha Gubiani Mulheres da Unioeste: Parte I 

10/03/2020 - Mulheres da Unioeste: Parte II 

17/03/2020 Cristiane Candido Mulheres da Unioeste: Parte III 

05/05/2020 Marcia Borin da Cunha Mulheres na Ciência 

1026



 

 

23/06/2020 Banda Hexwyfe (RJ) Especial 1 ano 

30/06/2020 
Ana Claudia Coutinho Sua história, questão racial e mulheres 

negras 

07/07/2020 
Mariana Sbaraini Cordeiro A maternidade através das narrativas 

literárias de autoria feminina. 

14/07/2020 Elaine Cristina e Luisa Canezin Vozes femininas no rock 

22/07/2020 

Patrícia Skura da Silva Cantando sua história e sobre sua obra 
“Representações femininas, diálogos a 

respeito da nossa cor de pele e diversidade 
humana”. 

04/08/2020 
Mariana Gouveia Sua história e a reflexão sobre a 

hostilização universitária. 

01/09/2020 
Maria Isabel Formoso Trajetória e Importância da psicologia no 

Brasil 

08/09/2020 Musical Cantoras Poderosas 

15/09/2020 Ana Maria Muxfeldt Coletivo Feminista As Marias 

22/09/2020 Paula Borges Coletivo Florescer Feminista 

20/10/2020 Maia Piva A dramaturgia de autoria feminina 

27/09/2020 
Elora Marques Coletivo Feminista Classista Mulheres Para 

Si 

10/11/2020 
Deborah Sztajnberg; Camila 

Milazzotto Ricci; Maria Cecília 
Ferreira e Luana Carolina Rohde 

Caso Mariana Ferrer e a Cultura do 
Estupro 

17/11/2020 Camila Ricci Projeto Elza Soares 

01/12/2020 
Equipe do Projeto Cores da 

Resistência 
Projeto Cores da Resistência Unioeste – 

Toledo/PR 

15/12/2020 

Kelly Serschön e Equipe PEE Dia Internacional das Pessoas com 
deficiência e a participação da ganhadora 
do prêmio Pluraldiverso de Fotografia do 

CECA – Unioeste. 

29/12/2020 Ana Carolina de Paula Especial final de ano - Musical 

 Fonte: Lista elaborada por Ana Carolina de Paula, a partir dos programas exibidos até o momento.   
Consideramos aqui todos que foram ao ar, incluindo as edições que foram somente informativos e musicais.  
 

Todos esses programas foram ao ar de maneira inédita nas terças-feiras, 
inicialmente às 14hs, depois transferidos para às 18hs. Após a exibição o arquivo mp3 
fica disponível no site da Kula (www.unioeste.br/kula) para as/os ouvintes acessar ou 
baixar quando quiserem. 
 
Considerações Finais 
 

Diante do exposto e todo aprendizado adquirido no decorrer deste um ano e meio 
ouso afirmar a relevância do programa Histórias Femininas pelos seguintes fatores, por: 

1. Somar-se a um movimento de arte e cultura universitária existente e 
resistente na Unioeste - campus de Toledo/PR; 
2. Contribuir com o projeto de extensão da Kula Webradio Universitária, 
agregando de maneira colaborativa a esse espaço iniciado há 20 anos e 
consolidado a partir da comunicação democrática e coletiva; 
3. Possibilitar a participação das mulheres, demarcando espaço, amplificando 
vozes e registrando histórias; 
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4. Evidenciar pautas indissociáveis da nossa luta diária e constante por direito 
de existir sem opressão, discriminação e violência; 
5. Potencializar vozes de mulheres excluídas e invisibilizadas dentro da nossa 
sociedade; 
6. Construir um espaço de vozes femininas que se propõe a partilhar e 
compartilhar de seus saberes, vivências e experiências com outras mulheres, 
exercitando a sororidade entre nós; e 
7. Oportunizar diferentes trocas, diálogos e reflexões que ultrapassam as 
nossas questões individuais, mas nos colocam também enquanto coletividade e 
unidade. 

 
Para concluir, acreditamos que ao darmos visibilidade às mulheres estamos 

contribuindo para amplificar e potencializar nossas vozes. Ser um espaço de 
protagonismo feminino significa muito para dizer quem somos, como vivemos e o que 
queremos. Nossa história só se constitui na coletividade e solidariedade. Nossa luta pela 
liberdade é todos os dias em todos os espaços. Que cada vez mais mulheres sejam 
ouvidas e respeitadas. Sejamos todas às Protagonistas Poderosas da nossa história! 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Os contatos disponíveis são: o site da Kula (www.unioeste.br/kula); o e-mail 
(programashistoriasfemininas@gmail.com); e as páginas das redes sociais do facebook e 
instagram acessando em ambos @kulawebradio e @historiasfemininas. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 32980/2011. Título: Kula Webrádio 
Universitária. 
 
Referências 
 
KULA, Webradio Universitária. A emissora. Unioeste, s.d. Acesso em: 04/02/2021. 
Disponível em: <A Emissora (unioeste.br)>. 
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CARNAVAL LITERÁRIO II: UM ESPAÇO DE INTERLOCUÇÕES LITERÁRIAS 
 

Dantielli Garcia1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Agnes Krieger2, Paula Borges3 

 
Área Temática: Cultura, Comunicação 

Linha de Extensão: Mídias-artes 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Arte; Literatura; Literatura brasileira. 
 
Resumo 
 
O projeto “Carnaval Literário II” propõe, por meio da leitura, um novo olhar para a 
sociedade, a cultura e o diálogo. Partindo desse pressuposto, esse projeto foi idealizado 
com a finalidade de se debruçar sobre a literatura como uma forma de retomar o contato e 
a admiração pela leitura. Desse modo, a seleção de livros buscou contribuir para expandir 
e compartilhar conhecimentos relacionados às memórias que constituem a leitura, como a 
linguística, a histórica e a cultural. Para a construção desse projeto, realizamos encontros 
mensais que tiveram como objetivo central a discussão do livro selecionado por meio de 
conversas entre mediadores e participantes, direcionando à literatura um olhar 
aprofundado que permita dizer-se por meio dos diferentes temas abordados nas páginas 
da obra. A seleção das obras teve como princípio o pertencimento à literatura brasileira e 
o trânsito entre diferentes gêneros literários, desde poemas a romances. Assim, foi 
permitido aos participantes o contato com livros de autores brasileiros que discorrem, de 
diferentes formas, acerca dos aspectos culturais, políticos e sociais do Brasil. O projeto 
“Carnaval Literário II” procurou, em suma, provocar os acadêmicos a saírem de suas 
zonas de conforto literárias para que pudessem, ao longo do projeto, encontrar-se em 
contato com diferentes literaturas e realidades. 
 
 
Apresentação 
 
 Como na outra versão do Carnaval Literário, o projeto Carnaval Literário II tem 
como principal objetivo a expansão da bagagem literária. A literatura é um meio de 
expandir os limites de experiências e abranger discussões latentes da sociedade 
contemporânea e como o meio universitário é o cume de debates e inovações, assim, o 
projeto foi um dos principais meios para esse espaço de trocas de ideias. Para que 
pudéssemos investigar e nos aprofundar no leque histórico nacional, decidiu-se que o 
corpus do projeto seria composto somente por obras brasileiras -- diferentemente do 
projeto anterior de ser uma volta ao mundo. Ao limitar a categoria para uma literatura 
brasileira, expandiram-se os gêneros das obras que seriam escolhidas e, 
consequentemente, a adesão das acadêmicas e dos acadêmicos com cada encontro do 

 
1 Professora doutora, Letras, Ceca, Cascavel. E-mail: dantielligarcia@gmail.com  
2 Graduanda, Letras, Ceca, Cascavel. E-mail: agneskrieger@hotmail.com 
3 Graduanda, Letras, Ceca, Cascavel. E-mail: paulaborges403@gmail.com 
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projeto se tornou mais contrastante; na medida em que, com gêneros com uma linguagem 
mais fluida e obras mais conhecidas, o público foi mais receptivo. 
 O projeto de leitura, de graduandas de Letras e para, especialmente, acadêmicos 
desse curso, foi, sobretudo, uma demanda de dentro do curso para que, além dos textos 
teóricos e livros obrigatórios, pudesse existir uma relação direta entre a academia e o livro 
-- sem uma intervenção de teóricos que discursam sobre os livros. Isto é: era preciso uma 
visão direta e individual, um contato com a obra-prima sem um preconceito nem preceito, 
embora haja a influência social (gosto, moda, voga), como pontuado por Cândido (2019) -
- que estivesse intermediando o leitor e a obra. Destarte, um dos objetivos do projeto foi 
justamente essa oportunidade de um espaço livre para uma primeira leitura das escritas 
previstas. 
 Para pensar no impacto que o desenvolvimento de debates de obras brasileiras 
teve, é preciso ter no horizonte ideológico a construção histórica de uma nação latino-
americana que foi, institucionalmente, proibida de falar sua língua, expressar sua religião 
e até de possuir uma imprensa autônoma a Portugal. Quando se trata da relação da 
comunicação artística autor, obra, público, a estruturação de um programa baseado em 
escritores que reafirmam um coletivo e estruturam, para além de uma experiência 
humana, um acervo nacional de símbolos, palavras e imagens que carregam uma cultura 
socializada pelos brasileiros. Em outras palavras, a literatura é instância de libertação, de 
fato que transcende o local em que a obra foi feita, abordando temas universais e 
humanos, e, não obstante, é literatura na medida em que é  
 

[...]manifestando-se por meio de homens pertencentes a um grupo [...], segundo 
um estilo [...]; enquanto não houver um sistema de valores que informe a sua 
produção e dê sentido à sua atividade; enquanto não houver homens (um 
público) aptos a criar ressonâncias a uma e outra; enquanto, finalmente, não se 
estabelecer a continuidade (uma transmissão e uma herança), que signifique a 
integridade do espírito criador na dimensão de tempo. (Cândido, 2019, p. 147) 

 

 Essa relação, superficialmente paradoxal, mas conceitualmente simbiótica, é 
entendida, conforme o excerto acima, como uma exteriorização de uma etiqueta em que o 
autor compartilha memórias históricas -- aqui, nesse projeto, um respaldo latino-
americano -- para tanto a relação de validação da obra em relação à sociedade quanto ao 
próprio leitor. Diante disso, ao dedicar às obras brasileiras o palco desse projeto, a 
amplitude de temas que foram debatidos, tanto para o público quanto para aqueles que 
estavam organizando, excedeu as páginas e as horas de discussão para a adesão 
subjetiva de perspectivas sociais cotidianas. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Para a progressão do projeto “Carnaval Literário II”, buscou-se proporcionar um 
espaço em que as acadêmicas e os acadêmicos pudessem, sem receio, expressar suas 
impressões pessoais e debates sobre temas relativos à esfera social; assim como 
sincroniza-se tanto uma visão geral sobre a obra e o autor, o contexto em que ambos 
estão inseridos, como a repercussão geral da obra na sociedade, sem, no entanto, 
interferir na participação do público. Já que o Carnaval Literário II aconteceu em dois 
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módulos (presencial e online), encontros mensais, foi necessário articular, em um primeiro 
momento, convidados mediadores, sendo uma professora ou professor acadêmico e um 
estudante, para conduzir suas considerações acerca da obra lida e, desse modo, 
impulsionar a discussão para os participantes. 

No segundo momento do projeto, por razão do isolamento social decorrente da 
pandemia de Covid-19, em formato online, a discussão e um espaço seguro para, foi 
instituído na medida que convidados para mediarem o encontro foram os próprios 
acadêmicos, sem uma intervenção de professores universitários. 

E, finalmente, ao término de cada encontro, apresentou-se a leitura do próximo 
mês, como modo de promover o projeto, além da divulgação por meio de cartazes 
dispostos pelos corredores da UNIOESTE, campus de Cascavel, e de posts nas redes 
sociais do CALUC/SUPERNOVA e do DCE. 
 
Resultados 
 
 

Tendo em vista o que foi apresentado sobre o projeto e os procedimentos 
metodológicos adotados no percurso, é possível discorrer acerca dos resultados. Assim, 
salienta-se que o processo de desenvolvimento desse projeto iniciou em encontros 
presenciais e, devido à pandemia de Covid-19, encerrou as atividades de forma remota. 
Esse cenário diverso provocou reflexões outras acerca das discussões literárias e sócio-
históricas, visto que as leituras anteriores e posteriores à pandemia se configuram de 
diferentes modos - tal qual os leitores/participantes.  

Voltando-se, em um primeiro momento, para os encontros, ocorridos entre 
setembro e dezembro de 2019, ressalta-se o seu caráter de discussões que, além de ser 
pertencente à literatura nacional, corresponde às condições sociais e econômicas que 
circundam a todos. Logo, os livros selecionados e discutidos, nesse primeiro momento, 
foram: 
 

Tabela dos livros lidos durante o projeto (modalidade presencial)  
 

Livro Autor(a) 

1 Tudo nela brilha e queima Ryane Leão 

2 Olhos D’Água Conceição Evaristo 

3 Bom Crioulo Adolfo Caminha 

4 Feliz Ano Novo Rubem Fonseca 

 

Ao se considerar essa lista, compreende-se que a seleção de obras não priorizou 
autores pertencentes ao cânone literário brasileiro, pelo contrário, buscou-se inseri-los 
lado a lado com autores contemporâneos, que, do mesmo modo, anseiam dizer-se e dizer 
sobre a sociedade brasileira - em suas especificidades. Além disso, os gêneros literários 
foram de romances a livros de contos e poesias, a fim de apresentar ao leitor uma 
diversidade de possíveis leituras que não se restringem ao romance canônico que é 
normalmente discutido nos espaços escolares e acadêmicos.  
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Diante disso, os livros selecionados, juntamente com os dizeres dos participantes 
do projeto, levantaram discussões acerca de relacionamentos abusivos e sexualidade 
(“Tudo nela brilha e queima”), questões raciais e socioeconômicas (“Olhos D’Água”), a 
sexualidade e o gênero no século XIX (“Bom Crioulo”) e a violência que circunda o sujeito 
e a desigualdade social (“Feliz Ano Novo”). Assim, pode-se compreender como os 
encontros, ao discutir e comentar sobre as impressões do livro, sempre buscaram ir além 
e, de fato, adentrar no que a literatura propunha naquele momento. 

Ao continuar o projeto, nesse segundo momento no formato remoto, o contexto 
sócio-histórico era outro, tal qual as leituras e os dizeres que nos interpelariam. Desse 
modo, por meio de reuniões realizadas no Google Meet, foi nos apresentado um outro 
projeto, de certo modo, visto que as interlocuções e a relações eram diversas. Pensando 
nisso, foi necessário dirigir um novo olhar para a seleção dos livros a serem discutidos 
entre outubro e dezembro de 2020. Logo, a seleção foi a seguinte: 

 

Tabela dos livros lidos durante o projeto (modalidade remota)  
 

Livro Autor(a) 

5 Um útero é do tamanho de um punho Angélica Freitas 

6 Essa gente Chico Buarque 

7 A Bolsa Amarela Lygia Bojunga 

 

A partir dessa lista, foi possível que o projeto se desenvolvesse de um outro modo, 
visto que a seleção de livros é diversificada e, portanto, permitiu um contato mais 
abrangente e subjetivo com a literatura brasileira. Afinal, o “Um útero é do tamanho de um 
punho”, na forma de poemas, instigou a reflexão acerca do papel que cabe à mulher e, 
também, de que modo o seu corpo, a sua (ausência) de feminilidade e a sua vivência é 
compreendida pela sociedade. Por outro lado, em um romance contemporâneo, escrito e 
publicado no ano de 2019, “Essa Gente” nos permite uma leitura tão próxima que o leitor 
se percebe em meio às páginas do livro de Buarque - o qual retrata, por meio da vida de 
um escritor em declínio, o retrato político do Brasil. Por fim, encerrando o ano e o projeto, 
“A Bolsa Amarela”, livro infanto-juvenil, propôs uma discussão que concedeu ao encontro 
o tom de despedida e de esperança - do projeto e de um ano difícil. Assim, em meio as 
aventuras de uma menina cheia de questionamentos e descobrimentos - sobre si e sobre 
o mundo - encerramos o Carnaval Literário II. 
 
 
 
Considerações Finais 
 

Diante do que foi apresentado, pode-se considerar que esse projeto, perpassando 
diferentes momentos sociais e históricos, seja nas páginas dos livros ou na realidade, 
proporcionou tanto para os participantes quanto para os mediadores e organizadores uma 
experiência muito proveitosa para o âmbito acadêmico, principalmente, do Curso de 
Letras. Afinal, embora seja parte da nossa área de estudos, a literatura canônica se 
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sobrepõe aos dizeres contemporâneos, assim, há um afastamento entre os diferentes 
gêneros e dizeres literários.  

Desse modo, apesar de uma participação oscilante, foi possível que o projeto 
cumprisse o que propôs: um espaço de interlocuções e trocas entre leitores acerca de 
uma determinada obra. Assim, entende-se que esse espaço foi muito proveitoso em 
diferentes níveis, permitindo discussões acerca de temas essenciais para a sociedade 
atual mediados pela literatura brasileira.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
dantielligarcia@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
58381/2019 
 
Referências 
 
 

CANDIDO, A. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2019. 204 p. 
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PETCAST COMO MEIO ALTERNATIVO PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

Luis Cesar Yanzer Portela1 
(Coordenador da Ação de Extensão) 

Luciano Carlos Utteich2 (Orientador da Ação de Extensão Petcast)  
Participantes: Ana Caroline Truzzi Campos3, Fernando Grumicker4,  

Jaqueline Neves Maciel5,João Paulo de Oliveira6, João Truccolo7,  
Mônica Chiodi8, Nicole Avancini9, Olavo de Salles10,  

Paula de Paula Dias11, Rafaela Ortiz de Salles12 
 

Área Temática: Ciências Humanas, Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Mídias-Artes 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Podcast; Webrádio; Petcast. 

 
Resumo 
 
O presente projeto expõe o vínculo entre as pesquisas acadêmicas realizadas 
anualmente pelos discentes do PET-Filosofia e as plataformas de webrádios sediadas nas 
escolas PREMEN e Jardim Porto Alegre que divulgam essa produção. Visa tornar 
acessível às pessoas da comunidade em geral parte dessas pesquisas. Com muitas 
publicações já disponíveis, e outras a serem ainda publicizadas, esse trabalho pode ser 
consultado nas respectivas plataformas. Deles fazemos abaixo uma breve exposição. 
 
Apresentação 
 

O trabalho desse projeto visou estender os frutos anuais de pesquisa dos alunos do 
PET/Filosofia para a comunidade das escolas do Jardim Porto Alegre (JPA) e da escola 
PREMEN (Escola Presidente Castelo Branco) até a população em geral de possível 
interesse. As publicações tiveram início no dia 08/05/2020 e continuam até hoje sendo 
enviadas para publicação nas respectivas webrádios.  

                                            
1 Professor, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: luis.portela@unioeste.br 
2 Professor, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: luciano.utteich@unioeste.br 
 3Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: s2caroltruzzis2@hotmail.com 
4 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: grumickerfernando@gmail.com 
5 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: jaquuelinineves@gmail.com 
6 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: jpdeoliveira000@gmail.com 
7 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: joaotruccolo@gmail.com 
8 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: monica_kiodi@hotmail.com 
9 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: nicole_avancini@gmail.com 
10 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: olavo.salles144@gmail.com 
11 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: pauladuasvezes@gmail.com 
12 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: rafa-salles@hotmail.com 
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O podcast (arquivo de áudio) que inaugura o projeto é o de Fernando Grumicker, 
que tematizou o frade franciscano do século XIII, Guilherme de Ockham. O petiano 
começa apontando a formação franciscana do filósofo e suas principais notícias 
biográficas em três pontos principais: 1) A “navalha de Ockham” como um princípio de 
construções lógicas que recomenda a simplicidade nos argumentos; 2) O nominalismo, 
que argumenta como sendo reais apenas as coisas particulares e não as generalizações 
e abstrações; 3) a exigência de elaboração de um novo método para o conhecimento, 
baseado na experiência e na natureza. 

O segundo podcast foi divulgado pelo petiano Felipe Belin, que se deteve na 
definição da ciência e no programa de pesquisa do filósofo Imre Lakatos. Além de trazer 
os aspectos biográficos do pensador, o petiano Felipe pôs em destaque sua contribuição 
para a área da filosofia da ciência, que consistiu em um método de explicação conjunto da 
história e do desenvolvimento da ciência. Para Lakatos há um padrão para todo programa 
de pesquisa científica, que forma um núcleo irredutível e protetor. Uma vez que o que faz 
a ciência ser ciência são as pesquisas e o conjunto de suas probabilidades, o pensador 
visa distinguir as falsificações e as respostas coerentes no interior do método científico, 
resgatando um caráter de verdade mais objetivo e racional na pesquisa. 

O terceiro petiano a apresentar foi a aluna Mônica Chiodi, que tematizou Merleau-
Ponty e seu trabalho na fenomenologia. Juntamente com os aspectos biográficos foram 
trazidos elementos da abordagem existencial vinculados à fenomenológica. Sob a 
influência do filósofo e matemático Edmundo Husserl, Merleau-Ponty problematiza a 
questão da modernidade que separa sujeito e objeto, como na perspectiva cartesiana.  Na 
sua concepção de “corpo fenomenológico”, o corpo entendido não no sentido físico e 
submetido às leis mecânicas, mas enquanto percebe a si próprio inserido mundo, para 
além de funções fisiológicas.  

O petiano Olavo de Salles tematizou o filósofo alemão contemporâneo Martin 
Heidegger. Seu texto mostra as notícias biográficas do pensador e sua filosofia, em linhas 
gerais, em sua obra Ser e tempo (1927). A questão investigada nessa obra é o que se 
quer dizer com a palavra ser. O petiano explicita como essa questão teve seu início já na 
filosofia da Grécia Antiga, em pensadores como Aristóteles, Platão, etc. O texto traz a 
maneira nova de pensar essa questão antiga, que para Heidegger é um modo diferente 
de pensar, a saber, que a questão sobre o que se quer dizer com a palavra “ser” é 
compreendida de acordo com o modo em que nós mesmos existimos. 

A petiana Rafaela Ortiz de Salles desenvolveu em sua pesquisa a teoria feminista 
existencialista de Simone de Beauvoir, destacando a questão da condição feminina, no 
modo como vem sendo tratada no seio da sociedade. Rafaela expõe a filosofia de 
Beauvoir como uma base para as discussões que fundamentaram o movimento feminista, 
que estava em ascensão em sua época. Para a pesquisadora, essa perspectiva se 
apresenta ainda hoje como ponto de partida incontornável do feminismo contemporâneo. 

A petiana Nicole Avancini apresentou em seu podcast o filósofo moderno Alexander 
Gottlieb Baumgarten, responsável pela instauração da Estética como disciplina filosófica 
oficial. Além de descrever uma breve biografia do autor, é explicitado o debate partindo de 
conceituações já existentes desde a Antiguidade, nos autores clássicos, e de 
conceituações criadas ou redefinidas pelo autor. Nisso é mostrado como se constituiu a 
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“Aesthetica”, à base de um debate que amadurecia naquele período concernente ao tema 
da beleza, da perfeição na arte e na natureza. 

Relataremos abaixo os podcasts prontos, que ainda serão publicados. 
O petiano João Paulo de Oliveira tratará em seu podcast do conceito do “eterno 

retorno” do filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Partindo de elementos biográficos em 
conjunto com a obra escrita, o aluno expõe a crítica do autor ao modo de vida do homem 
de seu tempo, como devendo ser superado. Isso está presente no livro A Gaia Ciência 
(1882), o qual traz o aforismo sobre o conceito de “eterno retorno do mesmo”, que 
consiste na vivência de todos os acontecimentos de nossas vidas de novo e de novo e, 
assim, infinitas vezes. Essa é a reposta de Nietzsche à sua época.  

A petiana Ana Truzzi de Campos tratará do conceito de liberdade na obra O Ser e o 
Nada de Jean-Paul Sartre, discutindo a ideia de se o homem é livre para escolher, visto 
sua consciência ser geradora das intenções das ações escolhidas. No livro O Ser e o 
Nada é esclarecido não haver maneira de recusar a escolha, pois isso já seria escolher. O 
homem sempre age intencionalmente, e por isso é livre, por premeditar sempre suas 
ações.  

A petiana Jaqueline Neves Maciel tematiza o filósofo alemão Ludwig Feuerbach em 
sua crítica ao teísmo de sua época. Essa crítica, que reside no levantamento 
antropológico da concepção do ser divino, se apoia na concepção de humanidade e 
natureza, delimitando a relação entre o homem e a religião. Na problematização diante da 
ideia da natureza humana e espírito, o autor fornece uma outra concepção de homem, 
autônoma e independente, desvinculada de toda concepção criacionista. 

O petiano João Francisco de Oliveira Truccolo trabalha com o conceito de 
substância na filosofia de René Descartes. São duas as formas em que a noção de 
substância é caracterizada como “substância”, no sentido de que são conceituados como 
ou existência independente ou atributo essencial. Enquanto conceitos fundamentais para 
aquilo que caracteriza uma substância, esse debate desenvolvido nos Princípios da 
Filosofia ganham continuidade nas Meditações metafísicas, na qual o autor aplicará essas 
duas características às três noções elementares de sua teoria (Deus, alma e corpo).  

 

Procedimentos Adotados 
 
O grupo PET-Filosofia elaborou um “modelo” para que cada petiano, individualmente, 
desenvolva o seu Petcast nos formatos “áudio" e “escrito”, numa estrutura pré-delimitada, 
deixando ainda aberto o espaço para a criatividade na transmissão do conteúdo. Essa 
estrutura segue o modelo: 

1. Bolsista:  
2. Biografia do(a) filósofo(a): quem foi; o que estudou/produziu; contexto histórico 

em que estava inserido; importância/relevância das suas pesquisas; etc...  
3. O que será apresentado: Você irá se debruçar em uma obra específica (qual)? Ou 

irá apresentar a corrente filosófica e o pensamento do seu autor(a) sem se 
restringir a uma obra específica (mesmo que opte pela segunda opção, citar as 
principais obras produzidas). 

4. Desenvolvimento: Desenvolver sua argumentação. 
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 Inicialmente o aluno elabora um texto escrito e em seguida realiza a gravação de 
áudio baseando-se nesse texto. Para isso serve-se do que comumente tem maior 
disponibilidade: o computador e o celular, realizando ele próprio a edição de ambos os 
materiais. O tempo de duração de cada Petcast (áudio) é de 10 a 15 minutos; já o texto 
permanecerá hospedado na plataforma online das respectivas webrádios por tempo 
indeterminado. Cada aluno faz o envio do material produzido via e-mail para o aluno 
bolsista vinculado ao projeto de extensão registrado na PROEX-Unioeste 
 
Resultados 
 

A atividade PetCast se mostrou como um meio alternativo muito propício para 
auxiliar na divulgação do trabalho de pesquisa dos discentes do curso de graduação de 
filosofia da UNIOESTE. Em vista da situação emergencial da pandemia que, por motivo 
de força maior, impediu a realização de eventos presenciais, até então as únicas 
oportunidades para que se tornassem públicos os trabalhos científicos dos petianos, a 
modalidade de divulgação online, pela Webrádio, vem preenchendo essa lacuna. 
 

 
(Fonte: adaptado de ChilledCow) 

 
Considerações Finais 
 
Até então os resultados dessa atividade têm se mostrado exclusivamente positivos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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https://newspaperjpa.webradiosite.com 
https://radiopremen.com/ 
https://www.instagram.com/petfilosofiaunioeste/?hl=pt-br 
https://web.facebook.com/petfilosofiaunioeste 
https://www.facebook.com/petfilosofiaunioeste 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 55613/2018 
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PETCAST: PARCERIA ENTRE PET-FILOSOFIA E WEBRÁDIOS “NEWSPAPER JPA” 

E “INTERAÇÃO PREMEN”  
 

Nelsi Kistemacher Welter1 
 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Luciano Carlos Utteich2 (Orientador da Ação de Extensão-Petcast)  
Participantes: Ana Caroline Truzzi Campos3, Fernando Grumicker4,  

Jaqueline Neves Maciel5,João Paulo de Oliveira6, João Truccolo7,  
Mônica Chiodi8, Nicole Avancini9, Olavo de Salles10,  

Paula de Paula Dias11, Rafaela Ortiz de Salles12 
 

Área Temática: Ciências Humanas, Tecnologia e Produção 
Linha de Extensão: Midias-Artes 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Podcast; Webradio; Petcast. 

 
Resumo 

 
O Petcast surgiu com a ideia de ampliar o alcance das pesquisas individuais feitas por cada 
membro do grupo PET-Filosofia Unioeste, promovendo uma aproximação entre escola e 
comunidade, integrando os discentes da universidade a um projeto externo. O Petcast é 
feito em parceria com a Escola Jardim Porto Alegre (JPA) e Escola Presidente Castelo 
Branco (PREMEN)  e está destinado principalmente ao público estudantil, embora esteja  
acessível a todos. 
 

Apresentação 
 

O podcast se refere a uma comunicação, geralmente verbal pelo qual se busca 
transmitir um dado conhecimento, assim, o petcast surge como uma maneira de levar ao 
público externo conhecimentos a respeito da filosofia. Servindo-se da estrutura de 
comunicação existente na escola Jardim Porto Alegre (JPA) e da Escola Presidente Castelo 
Branco (PREMEN) – inspirada na experiência de profissionais e acadêmicos na já 
implantada webrádio da Escola Jardim Porto Alegre, no projeto “Newspaper JPA” – um 

                                            
1 Professora, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: nelsi.welter@unioeste.br 
2 Professor, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: luciano.utteich@unioeste.br 
 3Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: s2caroltruzzis2@hotmail.com 
4 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: grumickerfernando@gmail.com 
5 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: jaquuelinineves@gmail.com 
6 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: jpdeoliveira000@gmail.com 
7 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: joaotruccolo@gmail.com 
8 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: monica_kiodi@hotmail.com 
9 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: nicole_avancini@gmail.com 
10 Graduando, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: Olavo.salles144@gmail.com 
11 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail:pauladuasvezes@gmail.com 
12 Graduanda, Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: rafa-salles@hotmail.com 
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projeto de extensão em andamento desde o ano de 2017 - buscou fundar o  Projeto de 
Extensão: “Webrádio escolar: Implantação do Projeto no Colégio PREMEN - Toledo”.  

Visto que na Escola JPA havia uma atividade promovida pelo curso de graduação em 
Filosofia da UNIOESTE – Toledo, desenvolvida pelo grupo PIBID, a decisão de implantar a 
webradio surgiu como modo de ampliar a divulgação das atividades realizadas no colégio, 
que veio agregar a equipe e a coordenadora do projeto de Altas Habilidades da escola, o 
professor da disciplina de Filosofia e os seus alunos do curso de Administração.  

À base da positiva experiência nesse colégio (JPA) buscou-se concretizar com as 
mesmas premissas as demandas do Colégio PREMEN/Toledo na implantação de sua 
webrádio escolar, visando propiciar a implementação de um espaço de comunicação no 
ambiente institucional e estudantil, aproximando tanto os alunos entre si como ainda os 
alunos e a comunidade externa.  

Toda essa estrutura é utilizada para a produção, divulgação e prospecção de 
matérias, artigos, textos, entrevistas, e vídeo-aulas, bem como a divulgação de material 
pertinente ao público educacional. Além disso, o projeto constitui um importante canal que 
busca fortalecer as relações entre escola e comunidade, integrando os alunos com a 
realidade social e aproximando a comunidade externa da comunidade escolar. Desse 
modo, o projeto de webrádio vem se constituindo no Colégio Estadual Presidente Castelo 
Branco – PREMEN de Toledo como um importante espaço para diversas produções, de 
diferentes gêneros, tratando de temáticas diversificadas, considerando a realidade social 
em que estão inseridos, contribuindo, assim, para a formação cidadã.  

Assim, as webrádios do PREMEN, intitulada “Interação Premen”, e do Jardim Porto 
Alegre, intitulada “Newspaper JPA”, atualmente são os canais online de comunicação 
institucional e mídia estudantil, que desenvolvem e divulgam matérias didáticas, 
entrevistas, pesquisas e comunicação temática, envolvendo temas pertinentes à escola e 
à educação. Outras escolas manifestaram interesse em dividir com seus alunos e 
professores o material que já tem sido produzido por elas.  

Além disso foi despertado o interesse de implantação de canais de comunicação 
nessas e em outras instituições e colégios estaduais do município de Toledo. Nesse 
sentido, as maiores escolas do município de Toledo se constituem em projeto piloto e 
exemplos para a implantação de webrádios em outros espaços. O grupo PET-Filosofia, 
Programa de Educação Tutorial, que existe desde 1992, o primeiro grupo existente em 
nossa instituição (UNIOESTE) e que comemorará 20 anos em 2022, composto por 12 
membros-discentes e um professor tutor, atendendo a convite dos dois projetos de 
webrádios em nossa cidade, reconheceu o potencial da plataforma digital para fazer a 
divulgação das pesquisas individuais realizadas anualmente por cada um dos bolsistas 
petianos.  

Na medida em que a atividade anual de pesquisa individual constitui-se como um dos 
eixos de atividade a serem realizadas pelo grupo PET, constante no Regimento Nacional 
do FNDE para os PETs, o PET-Filosofia organizou-se para fazer o envio quinzenal de 
excertos da pesquisa individual de cada discente, tanto no formato escrito como no formato 
áudio, como forma de divulgação didática de conteúdo filosófico para a comunidade 
externa. Nesse sentido o Podcast converteu-se em Petcast. Ele se mostrou uma ferramenta 
adicional para a divulgação das pesquisas dos discentes do curso de Filosofia, que já 
vinham realizando em parte essa atividade no formato presencial, no evento anual 
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Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UNIOESTE, campus Toledo, 
promovido pelos Colegiados de Graduação e Pós-Graduação em Filosofia.  

Para além da hospedagem do áudio (Petcast) há a possibilidade de hospedar o 
conteúdo (texto escrito) nas plataformas das webrádios, ampliando o escopo de publicação 
para além dos anais de eventos presenciais e alcançando, com isso, um público alvo 
diferenciado. A partir dessa participação do PET-Filosofia junto às duas mencionadas 
plataformas de webrádios o grupo realiza também aqui a indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão, o tripé da concepção que constitui a nossa universidade pública, 
gratuita e de qualidade. 
 

Procedimentos Adotados 
 
O grupo PET-Filosofia elaborou um “modelo” para que cada petiano, individualmente, 
desenvolva o seu Petcast nos formatos “áudio" e “escrito”, numa estrutura pré-delimitada, 
deixando ainda aberto o espaço para a criatividade na transmissão do conteúdo. Essa 
estrutura segue o modelo: 

1. Bolsista:  
2. Biografia do(a) filósofo(a): quem foi; o que estudou/produziu; contexto histórico em 

que estava inserido; importância/relevância das suas pesquisas; etc...  
3. O que será apresentado?: Você irá se debruçar em uma obra específica (qual)? 

Ou irá apresentar a corrente filosófica e o pensamento do seu autor(a) sem se 
restringir a uma obra específica (mesmo que opte pela segunda opção, citar as 
principais obras produzidas). 

4. Desenvolvimento: Desenvolver sua argumentação. 
 Inicialmente os integrantes do PET-Filosofia, isoladamente, elaboram um texto 
escrito e em seguida realizam a gravação de áudio baseando-se nesse texto. Para isso, 
serve-se do que comumente tem maior disponibilidade: o computador e o celular, 
realizando ele próprio a edição de ambos os materiais. O tempo de duração de cada Petcast 
(áudio) é de 10 a 15 minutos; já o texto permanecerá hospedado na plataforma online das 
respectivas webrádios por tempo indeterminado. Cada integrante do PET-Filosofia faz o 
envio do material produzido via e-mail para o aluno bolsista vinculado ao projeto de 
extensão registrado na PROEX-Unioeste, assim, o material é hospedado na rede a partir 
da web-rádio e já pronto para a divulgação entre alunos, professores e a comunidade 
educacional em geral como também à comunidade externa à escola. 

 
Sugestões: Sugerir livros, filmes ou documentários. 

 
Esse modelo composto por 5 partes é utilizado por todos os/as membros do PET Filosofia 
para a elaboração dos seus Petcast’s, essa foi a forma encontrada pelo grupo para 
padronizar todas as publicações, tanto dos conteúdos midiáticos quanto dos conteúdos 
textuais. 
 

Resultados 
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O Projeto de Extensão Petcast, desenvolvido pelo grupo Pet Filosofia da Unioeste 

compreendeu até o momento as seguintes atividades:  

a) Encontros remotos para criação e elaboração do petcast;  

b) Encontro para a elaboração do modelo a ser utilizado para a confecção dos petcast’s; 

c) Criação da arte de divulgação do projeto; 

d) Contato com os responsáveis pelas webrádios (News Paper JPA e Interação 

Premen), para o envio e publicação nas plataformas remotas; 

e) Divulgação de cada petcast produzido individualmente. 

 

Além das divulgações dos conteúdos midiáticos como áudios e artes, também constaram 
nas plataformas os conteúdos textuais, isso contribuiu grademente para a divulgação e 
popularização das pesquisas anuais dos integrantes do grupo PET Filosofia, bem como, 
colaborou para o fortalecimento do vínculo entre a escola, Universidade e comunidade.  
 

 
(Fonte: adaptado de ChilledCow) 

 
Considerações Finais 

 
O resultado almejado enquanto ao projeto foi o de proporcionar uma integração entre os 
membros da comunidade escolar com o PET-Filosofia e consequentemente fortalecendo a 
relação entre escola e universidade. Partindo de uma ideia de caráter pedagógico, bem 
como de divulgação e publicação das esquisas filosóficas desenvolvidas no seio 
acadêmico, com o intuito de tornar acessível conteúdos filosóficos. 
Outro aspecto importante do projeto petcast foi o envolvimento no grupo como um todo 
para a realização completa das atividades. 
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Forma(s) de contato com a ação 

 
https://newspaperjpa.webradiosite.com 
https://radiopremen.com/ 
https://www.instagram.com/petfilosofiaunioeste/?hl=pt-br 
https://web.facebook.com/petfilosofiaunioeste 
https://www.facebook.com/petfilosofiaunioeste 
 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 
 
CR 54323/2018 
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WEB RÁDIO NA ESCOLA: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NO COLÉGIO 

PREMEN/TOLEDO 
 

Luis Cesar Yanzer Portela1 (Coordenador da Ação de Extensão 2020) 
Nelsi Kistemacher Welter2 (Coordenadora da Ação de Extensão 2019) 

 
Participantes: Emerson Diego Maier3, Méry Betania Icislowsky4 

 
Área Temática: Ciências Humanas 

Linha de Extensão: Mídias-artes 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: web rádio; escola; mídia estudantil 
 
Resumo 
O projeto de extensão “WEB RÁDIO NA ESCOLA: Implantação do Projeto no Colégio 
PREMEN/Toledo” possuiu como principal objetivo a constituição e implementação de um 
ambiente de comunicação institucional e estudantil para a comunidade escolar. O projeto 
utiliza a plataforma BrLogic para a produção de materiais relativos à web rádio Interação 
PREMEN. Através da plataforma, a equipe de trabalho do projeto produz matérias e 
notícias, divulga atividades, promove debates, entrevistas, rodas de conversas, 
enriquecendo com isso o currículo do colégio, além de criar um espaço de formação que 
possibilite aos professores a vinculação das temáticas da web rádio 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 contribuiu na organização e planejamento das atividades 
a serem desenvolvidas.  
 
Apresentação 
 
O Projeto de Extensão “Web rádio escolar: Implantação do Projeto no Colégio PREMEN 
- Toledo” surge espelhado na experiência de Docentes e acadêmicos que implantaram a 
“Web rádio Newspaper JPA” no Colégio Jardim Porto Alegre – projeto de extensão em 
andamento desde o ano de 2017. A equipe PIBID Filosofia que atuava no Colégio 
Estadual Jardim Porto Alegre, juntamente com a equipe de Altas Habilidades do 
Colégio, por intermédio do professor de Filosofia, a professora de Altas Habilidades e a 
professora coordenadora do projeto, implantaram no Colégio uma web rádio que, no ano 
seguinte (2018), passou a contar com a participação de alunos do Colégio. Assim, já 
havendo uma experiência de sucesso em um Colégio estadual na cidade de Toledo, 
surge no Colégio Presidente Castelo Branco – PREMEN o anseio pela implementação 

 
1 Doutor, Professor do curso de Filosofia, CCHS, Campus Toledo. E-mail: luis.portela@unioeste.br 
2 Doutora, Professora do curso de Filosofia, CCHS, Campus Toledo. E-mail: nelsi.welter@unioeste.br.  
3 Acadêmico do curso de Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: emersonfilosofia13@gmail.com. 
4 Acadêmica do curso de Filosofia, CCHS, campus Toledo. E-mail: meryicislowski@outlook.com. 
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de uma web rádio escolar. Visando satisfazer tal anseio, a professora da Unioeste Nelsi 
Kistemacher Welter é contatada pelo Colégio PREMEN, e posteriormente apresenta 
junto a Unioeste um projeto de extensão visando a implementação de uma Web rádio no 
referido projeto. No ano de 2019 o projeto é aprovado na Unioeste e Fundação 
Araucária e começa a ser executado contando com um aluno Bolsista PIBIS, Emerson 
Maier, com dedicação de 20 horas aulas. A professora Nelsi coordena o projeto até 
fevereiro de 2020, data em que se afasta da coordenação para gozar de licença 
sabática, sendo substituída nesse momento pela professora Ana Karine Bragio e essa 
posteriormente em junho pelo professor Luis Cesar Yanzer Portela.    
O referido projeto teve por objetivo geral a implementação de um ambiente de 
comunicação institucional e estudantil para a comunidade escolar do Colégio PREMEN, 
utilizando toda a estrutura de comunicação já existente da instituição, bem como a 
utilização da plataforma online de web rádio BrLogic. Toda essa estrutura foi utilizada 
para a produção, divulgação e prospecção de matérias, artigos, textos, entrevistas, 
podcasts e vídeo aulas, bem como a divulgação de material pertinente ao público do 
educandário. O projeto se constituiu em um importante canal para o fortalecimento das 
relações entre escola e comunidade, integrando os alunos com a realidade social e 
aproximando a comunidade externa da comunidade escolar, assim como um importante 
espaço para divulgação de diversas produções, de diferentes gêneros, abordando 
temáticas diversificadas que contribuem para a formação cidadã. A web rádio PREMEN, 
intitulada “Interação Premen™”, atualmente é o canal online de comunicação 
institucional e mídia estudantil, que vem desenvolvendo e divulgando matérias didáticas, 
entrevistas, pesquisas e comunicação temática, sobretudo envolvendo temas 
pertinentes à escola e à educação que enriquecem o currículo escolar. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A primeira atividade do projeto foi a oferta pelo aluno bolsista de uma oficina 
denominada: "OFICINA DE WEB RÁDIO ESCOLAR" no XIX SEU da UNIOESTE entre 
os dias 12 e 14 de junho de 2019. A segunda atividade do projeto foi a constituição de 
uma equipe de trabalho para implementar e desenvolver o projeto de extensão. Essa 
equipe, que passou a se denominar “Equipe interação PREMEM”, foi composta por 
alunos/as do colégio, acadêmicos/as da Unioeste e a coordenação do projeto. 
Composta a equipe do projeto, a terceira atividade desenvolvida foi a realização de 
encontros semanais de planejamento; discussão e decisão acerca de qual plataforma 
online seria usada para o funcionamento da web rádio; e definição da grade de 
programação. Enquanto a equipe debatia e não se decidia acerca de qual seria a 
plataforma online mais adequada para pôr em funcionamento a web rádio, ela tomou a 
decisão de iniciar seus trabalhos de produção fazendo o uso de redes sociais já 
amplamente usadas, e criou uma página no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram 
Com esse propósito, duas atividades foram desenvolvidas em parceria com outros 
projetos de extensão da Unioeste já consolidados, o projeto “Web rádio escolar 
Newspaper JPA” e o projeto “web rádio universitária Kula - web rádio da UNIOESTE”. A 
primeira atividade visou contribuir e chamar atenção para a campanha “Setembro 
Amarelo”. Para tanto, matérias e vídeos foram confeccionados e divulgados nas redes 
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sociais e no endereço online da web Rádio Interação Premen. Segundo relatório 
fornecido pela empresa Facebook, ao menos 1.670 pessoas foram alcançadas com a 
divulgação de uma das lives promovida pelo projeto. A segunda atividade foi a produção 
de um quadro interativo denominado “#OpovoQuerSaber”, que consistiu na produção de 
uma série de programas de entrevistas e rodas de conversas, e que começou a ser 
executada também no mês de setembro. A produção e divulgação desses programas 
também fez parte da parceria entre as web rádios “Newspaper JPA” e “Interação 
Premen” com o projeto de extensão da UNIOESTE “Kula Web Rádio”. Tal quadro 
interativo emergiu de uma escolha democrática realizada entre as equipes das web 
rádios escolares e em consonância com o cronograma e metodologia propostas 
inicialmente nos respectivos projetos. O quadro contou com a participação de 
convidados e especialistas para tratar dos temas: meio ambiente; queimadas na 
Amazônia; sustentabilidade; agroecologia; demarcações de terras indígenas; o bem 
viver dos povos indígenas; saúde pública; feminismo; educação popular e ambiental. 
Cada convidado ficou responsável por tratar de um ou mais temas específicos em suas 
entrevistas e rodas de conversa, sendo cada uma delas gravadas e posteriormente 
publicadas nas redes sociais de cada projeto. O objetivo da produção dessa série de 
programas foi o de estabelecer debates com especialistas das áreas, propondo um 
diálogo informal sobre temas de interesse tanto da comunidade escolar quanto da 
comunidade externa. Com a produção desses programas implementou-se um dos três 
pilares da Unioeste, e que a extensão universitária, dado que eles foram produzidos 
mediante um diálogo entre convidados especialistas e professores e acadêmicos da 
UNIOESTE-Campus de Toledo e do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – 
PREMEN e Colégio Estadual Jardim Porto Alegre em vista da promoção do acesso à 
informação tanto da comunidade escolar quanto externa. Segundo relatórios fornecidos 
pela empresa Facebook ao menos 17.605 pessoas foram alcançadas com a confecção 
e divulgação destas entrevistas e rodas de conversa. 

Após a execução de tais atividades a “Equipe interação Premen”, em conjunto 
com a Direção do Colégio Premem e com a APMF do colégio, decidiu pela contratação 
da plataforma online BrLogic como instrumento para efetivação da Web rádio Premen. 
  A etapa seguinte consistiu na elaboração e implementação de uma grade de 
programação que oportunizou que a web rádio ficasse 24 horas ativa.  

Vale salientar que em março de 2020 devido a pandemia de COVID-19, que afetou 
de modo contumaz o mundo todo, as atividades que antes foram previstas pela equipe 
para ocorrem de modo presencial tiveram que ser adaptadas para que as mesmas 
ocorressem de modo remoto no ano de 2020. Nesse sentido a produção de matérias e 
entrevistas de interesse público, exigiu um indeclinável esforço para que, de modo remoto 
e em segurança, fossem produzidos diária, semanal e mensalmente materiais que, além 
de auxiliaram no combate e prevenção a pandemia de COVID-19, visassem também 
entregar informações técnicas e de qualidade para a comunidade escolar do PREMEN e 
população de Toledo. Para além do combate à pandemia, buscou-se também seguir uma 
linha editorial voltada tanto para o enfrentamento de graves problemas sociais, quanto 
também para o entretenimento de nossos internautas e leitores. Assim sendo, foram 
escolhidos três eixos temáticos como linha de frente para se trabalhar no referido projeto: 
Prospecção de informações relevantes de interesse e saúde pública; Prospecção e 
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divulgação de ações, atividades e informações oriundas da UNIOESTE e do Colégio 
Estadual Presidente Castelo Branco – PREMEN; Temáticas mensais; e, por fim, 
informações que auxiliassem a população no combate a pandemia de COVID-19. Para 
que tais anseios se tornassem reais de modo a alcançar e se estender ao nosso público-
alvo foram criados diversos programas que seguindo o seu eixo temático foram 
alimentados diária, semanal e mensalmente: Eixo - Entretenimento: Interação Musical; 
Mundo da Bola; Rádio Nerd; Partícula Sonora; Versos Vivos que te farão viver; Petcast; 
Cine Interação; Eixo - Interesse a saúde pública:   O povo quer saber – Combate a 
COVID-19 – Cuidados e prevenção e Momento PSI; Eixo – Temático mensal/semestral: 
Lugar de Mulher é onde ela quiser – Mês de Março; Eixos - Prospecção e divulgação de 
ações, atividades e informações oriundas da UNIOESTE e Combate a COVID-19: 
Divulgação de matérias de atividades da UNIOESTE  e de outras universidades e 
institutos federais no combate a pandemia. 

A equipe Interação Premen, em conexão com o planejamento/cronograma previsto 
para o ano de 2020 escolheu democraticamente como temática mensal para o mês de 
março o tema: “O enfrentamento da violência contra mulher na escola, no campo, nas 
aldeias e nas cidades”. O tema fora escolhido devido ao fato de que no mês de março é 
celebrado o Dia Internacional da Mulher, temática essa que acabou sendo estendida pela 
equipe do projeto até o mês de maio. Para empreender tal ação, a equipe Interação 
Premen convidou diversas mulheres que ocupam espaços importantes na região oeste do 
estado do Paraná para abordar e argumentar a despeito da temática escolhida e além. 
Assim sendo, todas as participantes confeccionaram diferentes materiais, variando de 
podcasts a matérias e artigos de opinião. Visando abranger mais a temática do mês da 
mulher e agrupar todos esses materiais, a equipe Interação Premen criou o programa 
semanal “Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser” que vai ao ar todos os dias 10:30 às 11:00 
e 19:30 às 20:00. Tal programa pretendeu promover uma série de podcasts e entrevistas 
com mulheres que ocupam espaços importantes na ciência, na economia e na política na 
região oeste do Paraná. 

 Para além das temáticas abordadas nos meses de março, abril e maio, também se 
trabalhou em outras linhas e eixos editoriais. Nesse sentido, devido a pandemia, a equipe 
se empenhou em elaborar uma programação que pudesse levar o projeto a contribuir de 
maneira significativa no combate a pandemia de COVID-19 e que veiculasse informações 
relevantes que auxiliassem a população com a prevenção e combate a COVID-19, 
entregando-lhes informações técnicas, sistemáticas e metodológicas, convidando 
especialistas e profissionais das áreas de medicina e saúde pública para contribuir com 
informações e orientações à respeito de tal temática. Vale salientar, que além de 
empreender esforços em ações de combate e prevenção a pandemia de COVID-19, 
também fora empreendido significativo esforço em ações que buscassem retratar, noticiar 
e diminuir os problemas psicológicos, sociais e econômicos oriundos do isolamento social, 
para tanto fora o criado o quadro interativo “Momento PSI”, um quadro autoral criado pelo 
equipe Interação Premen em parceria com profissionais voluntarias da área de psicologia 
a fim de oferecer dicas para manter a saúde mental em meio à pandemia de COVID-19.  

 Atrelado à necessidade de expor informações técnicas e verídicas em meio a uma 
pandemia virológica e a uma enxurrada de divulgação de falsas informações acerca dos 
efeitos da infecção pelo Covid 19, a equipe Interação Premen viu-se desafiada a auxiliar 
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no combate a pandemia e desinformação da população, propondo aos internautas da web 
rádio interação Premen um canal que noticiasse informações técnicas e científicas a 
respeito da pandemia de COVID- 19. Com vistas a executar tal propósito as estratégias 
utilizadas foram múltiplas. Primeiro decidiu-se os convidados e colaboradores envolvidos, 
e os nomes que surgiram foram: Júnior Palma, biólogo e ouvidor do SUS na cidade de 
Toledo; Dr. Fernando Pedrotti, médico e porta voz do COE (Centro de Operações 
Emergenciais) de Toledo; Drª. Gabriela Ravache, pediatra da secretaria de saúde do 
município de Toledo; Marlene da Rosa Lopes, bióloga e professora pela SEED-PR; Iara 
Elisa Schneider, socióloga e professora pela SEED-PR; e Domenicio Ferreira, biólogo, 
professor e  diretor do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – PREMEN. Cada um 
dos colaboradores, a seu critério, produziu artigos, vídeos ou podcasts, abordando 
diversos assuntos relacionados aos cuidados e prevenção, sempre ressaltando a 
importância do isolamento social como sendo o principal e basilar “remédio” contra a 
COVID-19. Todos estes materiais foram vinculados ao programa semanal 
#OpovoQuerSaber - Combate a COVID-19 – Cuidados e Prevenção que foi ao ar todos 
os dias entre os meses de abril e agosto com horários marcados entre 12:30 às 13:30 e 
17:30 às 18:30.  

Ademais, a equipe Interação Premen, em reunião, decidiu abordar uma nova linha 
editorial ligada ao trabalho realizado pelas universidades públicas e institutos federais no 
combate a pandemia, tendo como objetivo divulgar e popularizar ações, atividades, 
cartilhas, artigos, vídeos, informações e podcasts produzidos pelas mesmas. Além de 
artigos e vídeos pontuais, a equipe interação reproduziu diariamente podcasts produzidos 
por nossos convidados e colaboradores, a fim de enriquecer a programação e auxiliar o 
combate a pandemia diariamente. 

Para além de informações relacionadas à saúde pública e bem-estar em meio a 
uma pandemia, a equipe Interação Premen buscou ofertar aos ouvintes programas de 
entretenimento, voltados para assuntos mais descontraídos e espontâneos. A proposta 
contou com a participação de convidados para celebrar estes programas. Foram 
ofertados no total cinco programas semanais com esta finalidade, são eles: Mundo da 
Bola, Rádio Nerd, Versos Vivos que te Farão Viver, Partícula Sonora, Cine Interação, 
Petcast. 
 

Resultados 
Os objetivos inicialmente idealizados e descritos no projeto foram atingidos, sobretudo no 
que tange a implantação da web rádio escolar no Colégio Presidente Castelo Branco – 
PREMEN. A Web rádio escolar tem se mostrado como um eficiente instrumento para 
oportunizar uma maior integração da comunidade escolar, propiciando a divulgação de 
atividades que acontecem na escola, caracterizando-se assim com uma ferramenta 
pedagógica para o estímulo à produção e publicação de trabalhos feitos tanto em sala de 
aula quanto fora dela, através de atividades individuais ou coletivas, envolvendo temáticas 
curriculares e extracurriculares de interesse da comunidade escolar e extraescolar. 
Ademais, o projeto tem se mostrado como um excelente instrumento de integração entre 
a escola e a universidade. 
 
Considerações Finais 
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Segundo relatório fornecido pela empresa Facebook todas as publicações realizadas na 
página “Interação Premen” em conjunto com a página Newspaper JPA, na forma de 
matérias, artigos, notícias, podcasts e vídeos, foram acessadas por um público de 31.442 
pessoas. Já segundo o relatório fornecido pela empresa BrLogic, que hospeda a web 
rádio Interação Premen, mais de 47.630 pessoas acessaram a web rádio, apesar de seu 
pouco tempo de funcionamento. Tendo em consideração estes dados, já é possível 
afirmar a eficácia da proposição e realização do projeto, apesar de todas as dificuldades 
ocasionadas pela pandemia do Covid 19 e pelo isolamento social. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Página da Web Rádio Interação Premen: Interação Premen™ (radiopremen.com) 
Página da Web Rádio no Facebook: Interação Premen | Facebook 

Interação Premen no Instagram: 🎧 Interação Premen™ 📢 (@webradio_premen) • 

Fotos e vídeos do Instagram 
Interação Premen no Twitter: Interação Premen™ (@WPremen) / Twitter 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
55613/2018 
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WEB RÁDIO NO COLÉGIO JARDIM PORTO ALEGRE 

 
Nelsi Kistemacher Welter1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Luis Cesar Yanzer Portela2 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Méry Betânia Icislowski3, Emerson Diego Maier4, Rhawana Kerkhoven5  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Mídias-artes 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: educação; mídia escolar; web rádio 
 
Resumo 
O propósito deste texto é o de apresentar um breve relato das atividades do projeto de 
extensão “Web Rádio no Colégio Jardim Porto Alegre”, cujo principal objetivo é o 
desenvolvimento de ações relacionadas à web rádio escolar, garantindo um ambiente de 
comunicação institucional e estudantil para a comunidade escolar daquele colégio, numa 
ação conjunta entre a universidade e a escola.  
 
Apresentação 

O projeto de extensão “Web Rádio no Colégio Jardim Porto Alegre” dá 
continuidade à atividade iniciada em 2017, quando foi implantada a web rádio escolar 
naquele colégio, contando com a colaboração de professores e acadêmicos da Unioeste 
e da equipe de trabalho formada por alunos e professores da escola. Desde o início, o 
propósito do projeto fora o de criar um espaço alternativo para que alunos e professores 
pudessem produzir matérias, textos, entrevistas, etc., envolvendo temáticas de interesse 
dos alunos e da comunidade escolar. Inicialmente, o projeto pretendia desenvolver um 
canal online para divulgar o jornal online desenvolvido pela equipe de Altas Habilidades 
do Colégio. Entretanto, a equipe responsável pelo projeto, coordenada pela Profª Nelsi K. 
Welter, optou pela plataforma BrLogic que permitiria a criação de um canal de 
comunicação muito mais amplo, com a possibilidade de publicação de notícias, produção 
de textos, entrevistas, músicas, podcasts, vídeos e outros materiais, formando-se assim a 
web rádio escolar Newspaper JPA™. 

A cada ano, novos membros vão se integrando à equipe e novas atividades são 
planejadas e desenvolvidas, sempre sob a coordenação de professores e a participação 
de acadêmicos da Unioeste, somado ao envolvimento de alunos e professores do colégio, 
consolidando esta importante parceria entre escola e universidade. Assim ocorreu no ano 
de 2018, com o projeto já em pleno funcionamento, quando uma nova equipe foi formada. 
A web rádio escolar passa a se consolidar e se tornar um meio legítimo de comunicação 

 
1 Professora Doutora do curso de Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: nelsi.welter@unioeste.br.  
2 Professor Doutor do curso de Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: luis.yportela@gmail.com. 
3 Acadêmica da Licenciatura em Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: meryicislowski@outlook.com. 
4 Acadêmico da Licenciatura em Filosofia, CCHS, campus de Toledo. E-mail: 
emersonfilosofia13@gmail.com. 
5 Aluna do Colégio Jardim Porto Alegre em Toledo. E-mail: rhawanakerk@gmail.com. 
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dos alunos do colégio com a comunidade escolar, além de constituir um importante 
espaço de divulgação das atividades da Unioeste. Em 2019, o projeto concorreu e 
conquistou uma bolsa junto a Fundação Araucária, o que garantiria uma atuação mais 
efetiva através da participação da acadêmica bolsista Méry Icislowski que, embora já 
atuasse como voluntária do projeto, passaria, a partir de então, a dedicar 20 horas 
semanais ao mesmo. Desse modo, a acadêmica passa a acompanhar as atividades da 
equipe na escola semanalmente, orientando seus integrantes e distribuindo tarefas, 
participando da criação e postagem de materiais, além de planejar e desenvolver novas 
atividades a serem postadas na plataforma e divulgadas nas redes sociais associadas a 
ela. 

Em relação ao ano de 2019 ainda, é importante mencionarmos que o presente 
projeto de extensão ofereceu duas oficinas de web rádio durante o Seminário de 
Extensão da Unioeste. As oficinas foram ministradas pelo acadêmico Emerson Maier, 
integrante voluntário do projeto desde a sua fundação e integrante do projeto “Web Rádio 
na Escola: Implantação do Projeto no Colégio Premen/Toledo”. Uma das oficinas foi 
direcionada aos alunos do Colégio Jardim Porto Alegre que passariam a integrar a equipe 
do projeto naquela escola e a outra foi aberta ao público participante do SEU e de alunos 
de outras escolas. Podemos, portanto, dizer que o início das atividades no ano de 2019 
ocorre com a participação dos integrantes do projeto nas atividades do SEU. Após esta 
importante etapa de formação, os encontros semanais para planejamento e 
desenvolvimento de atividades passariam a ser efetivos, culminando com a distribuição 
de tarefas entre os integrantes da equipe e a produção de uma série de matérias que 
comporiam os programas veiculados pela web rádio do colégio. 

O ano de 2020 implicou mudanças no projeto, com a substituição da coordenação 
da profª Nelsi K. Welter – que usufrui licença sabática – pelo Prof. Luis Cesar Yanzer 
Portela e o planejamento de novas atividades. A pandemia do Covid-19 e a determinação 
pelo isolamento social acarretou a necessidade de repensar-se a organização das 
atividades, que passariam a ocorrer por meios virtuais, implicando que a equipe 
repensasse as temáticas e o formato dos materiais a serem divulgados na web rádio. 
Mesmo com a pandemia, foi um ano de muita atividade do projeto, fortalecendo ainda 
mais o canal já existente e a parceria entre a universidade e a escola.  

 
Procedimentos Adotados 

Embora o projeto tenha sido iniciado no ano de 2017 e continue sendo 
desenvolvido atualmente, destacaremos aqui apenas as ações e procedimentos adotados 
no período de vigência do edital 2019/2020 da Fundação Araucária, qual seja, de agosto 
de 2019 a julho de 2020. As atividades da equipe foram organizadas por meio de 
encontros semanais nas dependências do colégio, tendo em vista o planejamento das 
atividades; a distribuição de tarefas entre os integrantes da equipe do projeto de 
extensão; a produção de uma grade de programação e de materiais para serem 
veiculados na web rádio por meio da plataforma BrLogic e das redes sociais vinculadas à 
mesma. 
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 A produção de materiais que foram divulgados na grade de programação da web 
rádio sempre foi precedida de estudos e pesquisa por parte dos membros da equipe, para 
o que contaram com a ajuda dos professores do colégio, da coordenação do projeto e dos 
acadêmicos das Unioeste envolvidos no projeto.  

O decreto nº 749, de 17 de março de 2020, que obrigou a suspenção das aulas e a 
necessidade de isolamento social, levou a equipe do projeto a promover adaptações 
quanto ao seu modo de proceder. As reuniões, que antes ocorriam presencialmente, 
passaram a ser online. As mudanças também atingiram o planejamento, por exemplo, as 
os programas de entrevistas e rodas de conversas que vinham sendo veiculados e que 
estavam programados para ser realizados, foram substituídos por podcasts com o intuito 
de transmitir à comunidade informações, notícias e orientações sobre a pandemia; as 
entrevistas programadas para ser veiculadas relativamente ao mês da mulher, deram 
lugar a Podcasts com a participação de várias profissionais que atuam em diferentes 
áreas da sociedade e tiveram a oportunidade de conscientizar, informar, orientar, 
responder a questões propostas pela comunidade escolar, etc. 

Ademais, por demanda dos alunos que integram a equipe, essa passou a produzir 
um quadro para falar sobre a saúde mental durante o isolamento social, denominado 
“Momento PSI”, em que Psicólogas tratam da saúde mental com os internautas. 

 De mais a mais, além de música 24 horas por dia, o projeto também passa a 
contar com quadros ligados a arte e cultura, produzidos por discentes da Unioeste. É o 
caso do quadro “Versos Vivos que te farão viver”, trazendo contos, poesia, filosofia e 
reflexão e o programa “Partícula Sonora”, composto por poesia e música. Com o intuito de 
popularizar a Filosofia, a coordenação do projeto convidou o grupo PET Filosofia para a 
produção do programa “Pensando Bem”, que passou a apresentar podcasts sobre o 
pensamento de filósofos estudados pelos bolsistas daquele projeto.  
 
Resultados 

As atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão “Web Rádio no colégio 
Jardim Porto Alegre” resultaram na produção de textos e matérias, divulgação de notícias, 
repercussão de ações, podcasts e entrevistas classificados da seguinte forma: 

1) Divulgação de atividades que acontecem na escola em formato de matérias 
2) Produção de matérias, informações e notícias 
3) Divulgação de atividades de interesse da comunidade escolar e comunidade local, tais 

como: cursos gratuitos; conferências municipais (saúde, juventude, assistência social, 
meio ambiente, etc.); cursos de extensão da Unioeste; atividades, dicas e cursos 
relacionados ao ENEM, Vestibular, Prova Paraná, etc.; comunicados e orientações das 
secretarias de educação e saúde do município de Toledo; comunicados e orientações da 
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, dentre outras.  

4) Entrevistas: os estudantes do Colégio Jardim Porto Alegre, Rhawana e Gustavo, 
integrantes da equipe de web rádio, realizam duas entrevistas com professores e 
integrantes da APP Sindicato para falar da greve na educação; 

5) Produção de textos de professores e alunos do colégio sobre temas diversos:  
a) Produção de texto pela aluna Angela Carvalho com o título “Meio ambiente e 

queimadas na Amazônia: o problema é nosso?”  
b) Texto-comentário da ex-aluna Ingrid Oliveira sobre o texto “Setembro Amarelo” 

produzido pela professora Ivonete Ariente (in memorian) 
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c) Integrante do Projeto escreve texto sobre o tema da redação da Unioeste e o trabalho 
da equipe de Web Rádio 

d) Texto de opinião: Uma manifestação diferente 18 de março dia de luta pela educação e 
saúde. Produção de texto pela colaboradora Iara Elisa Schneider, professora de 
sociologia, com o título “Civilidade em tempos de corona vírus” 

e) Produção de texto pela diretora Izabel Cordeiro dos Santos com o título “Merenda 
escolar é convertida em cestas básicas” 

f) Produção de texto pela Moema Libera Viezzer sobre sua experiência de exilamento e 
ditadura, texto “Ditadura nunca mais!”  

g) Produção de texto pela Professora Lucimara Carraro, Língua Portuguesa e Literatura. 
Texto “Reflexões sobre o mês da mulher” 

h) Produção de texto pela estudante Rhawana Kerkhoven e a ex-aluna Ingrid Oliveira com 
o título “ADIA ENEM: Para que nenhum estudante tenha seu ingresso na universidade 
prejudicado pela crise do covid-19 e pelo MEC” 

6) Série de Entrevistas da equipe Newspaper JPA sobre Amazonia com produção de vídeos: 
a) Episódio I – entrevista com Junior Palma, biólogo e especialista em docência do ensino 

superior e funcionário da secretaria de saúde do município de Toledo. O entrevistado 
destaca ações do poder público com relação aos problemas ambientais, ações 
comunitárias, públicas e individuais para conter ou auxiliar na redução destes problemas 
destacando as consequências e efeitos na saúde da população com as queimadas na 
Amazônia. Link: https://www.youtube.com/watch?v=YoVyo6L-STE&feature=emb_logo   

b) Episódio II – entrevista com a antropóloga Jacqueline Parmigiani, professora e 
pesquisadora, que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, ecofeminismo e o Bem 
Viver dos povos indígenas. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cxYrvYSLUh4&feature=emb_logo 

c) Episódio III - Entrevista com o Prof. Rosalvo Schütz, Doutor em Filosofia pela Universität 
Kassel/Alemanha e pesquisador de problemas que envolvem a natureza e a sociedade. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8H-jmFF-AGE&feature=emb_logo 

d) Episódio IV – Entrevista com Moema Libera Viezzer para a equipe Newspaper JPA, 
falando do meio ambiente, sustentabilidade, educação popular e feminismo.  
Vídeo da entrevista em três partes: 

 I parte: https://www.youtube.com/watch?v=aTh1AtnmbPg&feature=emb_logo 
II parte: https://www.youtube.com/watch?v=vHwDqaGY-7Y&t=52s 
III parte: https://www.youtube.com/watch?v=tbRanKu24NI&t=2s 

e) Transmissão de palestra "Amazônia, nossas riquezas e um projeto nacional soberano e 
popular" por Nelton Friedrich, ex-diretor de Coordenação e Meio Ambiente da empresa 
Itaipu Binacional, na UNIOESTE de Toledo. A transmissão foi feita pela web rádio do 
CEJPA Newspaper JPA em parceria com a Kula Web Rádio da Unioeste. Link da 
transmissão: https://www.facebook.com/watch/live/?v=234459400838283 

7) Arte & Cultura 
a) Série de Podcast: Versos vivos que te farão viver - com Júnior Cunha 

I) Pleasure, I’m Shakespeare; II) O papel de um ator; III) Por que ler?; IV) O inferno são 
os outros?; V) A vida é sonho?; VI) O gato preto; VII) Versos vivos que te farão viver - 
Esperando Godot 

b) Programa Partícula Sonora, com Cris Candido em formato de Podcast: 
I) Lançamento do programa Partícula Sonora, com Cris Candido; II) Primeiro Partícula 

Sonora, com Cris Candido; III) Poesias que viraram Músicas; IV) Poesias que viraram 
Músicas – parte II  

8) Programa é “Lugar de mulher é onde ela quiser" 
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A ideia do programa partiu da equipe Newspaper JPA e Interação Premen, com o intuito 
de realizar diversas entrevistas com mulheres que ocupam espaços importantes na 
região Oeste do Paraná, constituindo, assim, os seguintes programas em formato de 
Podcast: 
a) Mulheres Na Ciência:  

Programa produzido pela profª da UTFPR, Adriana Maria Meneghetti, Doutora em 
uímica e que atua nas disciplinas de Bioquímica e Química Geral nos Cursos de 
Graduação de Agronomia e Licenciatura em Ciências Biológicas.  

b) Podcast: Mulheres no campo - Com Renata Gadelha 
Podcast produzido por Renata Gadelha, doutoranda no Programa de Pós Graduação 
em Desenvolvimento Rural Sustentável da UNIOESTE, campus de Marechal Cândido 
Rondon, sob orientação do Prof. Dr. Rosalvo Schütz. 

c) Podcast: Entrevista à delegada da Delegacia da Mulher de Toledo: 
A entrevista à Delegada Fernanda Lima Moretzsohn, que atua foi desenvolvida a partir 
de perguntas elaboradas por meio da página da web rádio escolar (a partir de consulta 
à comunidade escolar e à equipe integrante do projeto). 

d) Produção e repercussão de vídeo elaborado pelas integrantes do Numape – Toledo, 
abordando a A Lei Maria da Penha e as consequências do isolamento social para as 
mulheres 

9) Série de Podcast “Lugar de mulher é onde ela quiser" produzidos pela professora e 
pesquisadora do movimento e teorias feministas, Ilze Zirbel, formada em Teologia e 
História, com mestrado em Sociologia Política e doutorado na Filosofia. Professora e 
pesquisadora do movimento e das teorias feministas.  

Podcast I: A primeira onda do feminismo, com Ilze Zirbel  
Podcast II: A segunda onda do feminismo, com Ilze Zirbel  
Podcast III: A terceira onda do feminismo, com Ilze Zirbel  

10) Série de podcast “Pensando Bem” ou PETCAST: 
O PETCAST é uma atividade de extensão do Programa de Educação Tutorial em 
Filosofia da Unioeste (PET/FILOSOFIA), em parceria com os Projetos de Extensão Web-
rádio Newspaper JPA e Web-rádio Interação PREMEN: 
a) Petcast - Guilherme De Ockham, com Fernando Grumincker  
b) Petcast - Filosofia da ciência e Lakatos, com Felipe Belin 
c) Petcast - Merleau-Ponty e a fenomenologia, com Mônica Chiodi 

11) Vídeos 
a) Vídeos de Moema Viezzer sobre o Dia da Terra e o aniversário de criação da Carta da 

Terra: 
I) Vídeo1 - Moema Carta da terra. 

https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png 
II) Vídeo2 - Moema Carta da terra. 

https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png 
b) Vídeo institucional realizado pelo UFMT afim de lembrá-los das ações e atitudes 

preventivas acerca do novo corona vírus: 
https://www.facebook.com/newspaperjpa/videos/276146060455178 

c) Reprise da entrevista com Nelton Friedrich: 
https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png 

d) Vídeo: “A dor francesa”, Crônica de Edna Nunes, fundadora da Embaixada solidaria de 
Toledo- PR 

e) Vídeo: Professora Marlene da Rosa Lopes fala sobre cuidados e prevenção com a 
COVID-19: A professora Marlene da Rosa Lopes possui formação em Ciências 
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Biológicas com ênfase em biotecnologia, atualmente leciona no Colégio Estatual 
Jardim Porto Alegre 

12) Divulgação de ações da Unioeste contra o COVID-19 

Considerações Finais 
Ao olhar o projeto como um todo, fica visível que fomos além do inicialmente 

planejado, dadas as adaptações necessárias decorrentes da pandemia e a necessidade 
de isolamento social. Mesmo em condições muito distantes do ideal ou daquilo que havia 
sido proposto inicialmente pelos integrantes do projeto, acabamos por inovar e buscar 
novas alternativas para cumprir com os objetivos previamente estabelecidos. O site da 
web rádio conta com diversas matérias e notícias e um grande acervo de material 
recreativo, podendo ser acessado de qualquer lugar através até mesmo de celulares, com 
muita facilidade. O alcance da plataforma vem crescendo juntamente com a interatividade 
das mídias sociais a que está vinculada. O site já conta com mais de 200.000 visitantes. 
Não há dúvidas de que o projeto se estabeleceu como uma forte e próspera ponte entre a 
comunidade, a escola e a universidade, fortalecendo a interação entre estas. Nesse 
sentido, o projeto vem criando condições para oportunizar uma maior integração da 
comunidade escolar, através da divulgação das atividades que acontecem na escola, 
contando com uma ferramenta pedagógica para o estímulo à produção e publicação de 
trabalhos feitos tanto em sala de aula quanto fora dela, através de atividades individuais 
ou coletivas, envolvendo temáticas curriculares e extracurriculares de interesse da 
comunidade escolar e extraescolar. Nos últimos meses o projeto demostrou ser de suma 
importância na luta contra a COVID-19.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
Página da web rádio: Newspaper JPA (webradiosite.com) 
Página da web rádio no youtube: Newspaper JPA - YouTube 
Página da web rádio no facebook: Newspaper JPA | Facebook 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
54323/2018 
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BATERIA COMANDO OESTE 

Uma Preguiça Alegrando a Atlética 
 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Sergio Luiz Winkert2, Maria Gabriela de Jesus Pimentel3, Ana Laura 

Pessoas Darim4 
 

Área Temática: CULTURA 
Linha de Extensão: MÚSICA 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Bateria Universitária, Torcida Organizada, animação Esporte 

 
Resumo 
 
A Bateria Comando Oeste é formada por acadêmicos do Curso de Direito do campus de 
Foz do Iguaçu e, representa em suas apresentações cerca de 600 acadêmicos 
matriculados no Curso de Direito dos Campus de Foz do Iguaçu, O principal objetivo é 
agregar alunos em torno da música percussiva para representar a UNIOESTE nos Jogos 
Jurídicos Paranaense, nos Jogos Inter atléticas do Oeste (JOIA) e nos Jogos Inter 
atléticos da fronteira nos desafios de bateria. 
 
Apresentação 
 
A Bateria Comando Oeste é formada por acadêmicos do Curso de Direito do campus de 
Foz do Iguaçu e, representa em suas apresentações cerca de 600 acadêmicos 
matriculados no Curso de Direito dos Campus de Foz do Iguaçu, Marechal Cândido 
Rondon e Francisco Beltrão. O principal objetivo é agregar alunos em torno da música 
percussiva para representar a UNIOESTE nos Jogos Jurídicos Paranaense, nos Jogos 
Inter atléticas do Oeste (JOIA) e nos Jogos Inter atléticas da fronteira nos desafios de 
bateria, no período do relatório a Bateria se apresentou nas edições do ano de 2018 e 
2019 do Jogos Jurídicos Paranaense, na edição de 2018 do JOIA Oeste e nas edições de 
2018 e 2019 do JOIA Fronteira, entre outras apresentações nos eventos promovidos ou 
convidados. Além dessas apresentações já citadas anteriormente, a bateria Comando 

 
1 Professor de Direito, Mestre em Engenharia de Produção, ministra aulas nos cursos Ciências Contábeis, 
Turismo, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, centro de ciências sociais aplicadas e centro de 
ciências exatas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: andrade.hayrton@gmail.com  
2 Professor de Turismo e Hotelaria, Mestrando em Sociedade, Cultura e Fronteira, ministra aulas nos cursos 
de Hotelaria e Turismo, centro de ciências sociais aplicadas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
sergio.winkert.foz@gmail.com 
3 Maria Gabriela de Jesus Pimentel - graduanda, curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
campus de Foz do Iguaçu. E-mail: mariagabrielaaa36@gmail.com 
RA: 98099 Nasc. 09.03.2000 
4 Ana Laura Pessoas Darim, graduanda, curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus de 
Foz do Iguaçu. E-mail: analauradarim@gmail.com 
RA: 93269 Nasc 17.01.2001 
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Oeste juntamente com outras baterias da fronteira, se juntaram para realização do evento 
BATUQUERE, que visava arrecadar fundos para as baterias e integração entre as 
baterias da cidade. Levou o nome da Universidade perante toda comunidade acadêmica 
do curso de Direito do Estado do Paraná mediante apresentação musical com 
instrumentos de percussão, por meio de seus ritmistas. Em maio de 2019, a Comando 
Oeste também participou, tanto na apresentação, quanto na organização, do evento 
INTEGRASAMBA, juntamente com outras baterias. O evento teve como objetivo a 
arrecadação de fundos para cobrir o prejuízo causado pelo assalto sofrido pelos ritmistas 
da Comando, em dezembro de 2018. A metodologia utilizada são os ensaios com os 
instrumentos semanalmente. O que justifica o projeto Bateria Comando Oeste é a 
propagação da cultura, dos ritmos, da amizade onde se faz presente. Nesses dois 
eventos universitários principais que motivaram a criação do projeto os ritmistas fazem o 
papel de apoiar e motivar os atletas nas competições em que participaram, agindo como 
um elo de integração com a torcida e com os universitários de modo geral através dos 
hinos de torcida, além da apresentação nos Desafios de Baterias Universitárias, que é a 
maior competição entre as baterias de cursos do Estado do Paraná. 
Ademais, a Bateria Comando Oeste sempre é convidada para se apresentar em eventos 
na UNIOESTE e fora dela, sendo que nessas oportunidades, o grupo pode apresentar o 
trabalho desenvolvido, bem como sua evolução. 
Utiliza-se como metodologia, ensaios e ensinamentos rítmicos por meio de oficinas e 
outros meios. O nome Comando Oeste surgiu após uma votação geral realizada com a 
comunidade acadêmica através das redes sociais. O projeto pretende realizar, ao longo 
do ano letivo, ensaios semanais de instrução musical, partindo do nível rítmico básico até 
a evolução de cadências mais complexas 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. Na busca de alternativas sustentáveis 
e solidárias para a geração de trabalho e renda com ganhos sociais e culturais. 
O projeto Bateria Comando Oeste visa integrar as ações da Universidade, meio científico 
com o conhecimento popular, buscando uma metodologia que some os conhecimentos e 
fortaleça a cultura afro brasileira e africana. Para isso, buscaremos agregar diversas 
comunidades tradicionais da cultura africana e afro brasileira em favor de objetivos que 
garantam a preservação e resgate das manifestações destas culturas ofertando fortes 
subsídios para a aplicação da lei 10.639/03. 
Como resultado dos processos criativos, montagem de espetáculos, apresentações, 
cortejos na cidade e outras localidades, animando culturalmente a cidade, sendo que 
algumas das apresentações serão reservadas para ações específicas na UNIOESTE. 
Realização do carnaval de rua da cidade e articulação com profissionais de outras 
cidades e estado, sendo estes representantes de projetos com destaque no Brasil, com 
todo o processo sendo registrado em diários e em vídeo. 
RESGATANTO A HISTÓRIA E A CULTURA E TRANSFORMANDO-A EM POESIA, 
MÚSICA E DANÇA 
Como resumir a importância das manifestações culturais afro brasileiras e africana? É 
história e beleza brasileira. 
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Como história, representou e representa resistência e luta dos negros e do povo por 
libertação. Ainda como história cultural, representou integração racial e cultural. O samba 
de roda, Afoxé, Maracatu e outras manifestações serviram e ainda servem como 
verdadeiras válvulas de escape para o povo que ainda sofre as consequências da 
escravidão, para colocarem para fora suas angústias e sofrimentos, canalizando a 
agressividade em criatividade e assim transformando-se em teatro, dança, poesia, cinema 
e literatura. Cresceu inspirada e inspirando. 
Mas hoje o que vamos tirar de mais importante desta proposta: educação para as 
diversidades, alegria e comunhão com as pessoas e a cidade. 
Alegria porque a cultura é festa e no que diz respeito ao Maracatu, Afoxé e Samba de 
Roda é celebração popular. E pelo compromisso não podemos perder alegria de fazer 
nossos batuques e celebrar nossas tradições. Nossa proposta de trabalho nas oficinas é 
baseada em estimular os nossos jovens e adultos à criação coletiva. Uma criação coletiva 
feita com alegria, onde o papel do educador é estimular e ensinar a trabalhar com o corpo 
com respeito (cada um pelo seu e pelo do outro) e com liberdade, “sem movimento não 
existe som”.  

Alegria de compartilhar com outras áreas culturais, processos, técnicas que nos ajudem a 

criar performances, ritmos que empolguem os participantes e as pessoas que passarem 

por perto. E por isso estamos convidando profissionais de outras áreas para estarem 

conosco na execução desta proposta. Áreas estas que a compõem nossa cultura como 

história, música, dança, artesanato, teatro, percussão e conhecimentos corporais, cada 

uma sendo convocada a contribuir de acordo com o desenvolvimento das ações, 

contemplando os critérios de criação, trabalho com liberdade e respeito ao coletivo. 

A Arte que queremos é para comungar com a cidade. Oferecer a beleza maior, que está 

nas pessoas quando fazem algo que lhes dá prazer. Nós queremos cortejos e batucadas 

nas ruas e praças, onde as pessoas possam ter prazer de mostrar para as suas famílias e 

comunidade o que aprenderam a fazer e como aprenderam a conviver melhor.  

Não é justo esconder isso. Uma pedagogia libertadora e as leis 10.639/03 e 11.645/08 a 

permitem e favorecem o respeito às diversidades bem como, a aproximação de 

conteúdos da cultura africana e afro-brasileira deixando a cidade melhor e mais feliz.  

 

UMA IDÉIA DE GRUPAMENTO CRIATIVO E SOLIDÁRIO 

Nossa ideia de grupo de trabalho é de soma. Acreditamos na autoridade de nossa razão, 

na força de nossa batucada e na magia de nossa cultura. Acreditamos em fazer isso é ter 

esse espírito de libertação, poesia e dança.  

Reforçamos novamente que é de fundamental importância a participação dos 

professores, gestores e comunidade, não dá para ser uma proposta isolada dentro da 

universidade. A participação de todos os agentes é fundamental. 

 
A Música, embora não caracterizada somente com esse objetivo, ela pode ser 
considerada como uma forma de arte com características criativas e inclusivas e, de 
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geração de trabalho e renda, como é considerada por muitos estudiosos como sua 
principal função na atualidade. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A Metodologia utilizada para execução advém da construção coletiva do conhecimento e 
trocas de experiências e da prática através de momentos de aprendizado (Organização e 
Planejamento), aulas para aprimoramento das técnicas, oficinas de musicalização, 
ensaios, apresentações e divulgação em eventos (feiras, espetáculos, seminários, 
congressos etc.) mais descontraídos e sempre levará em conta sua forma inclusiva, 
contando sempre com a participação de amigos, voluntários e novos atores. 
Participar de reuniões colaborando na organização e planejamento do grupamento e 
elaborar diagnósticos participativos e colaborativos da situação do grupamento 
Construção de agendas de políticas sociais,  
Ampliação do acesso à educação e a difusão/produção artística e cultural; 
Divulgar a cultura afro-brasileira e africana; 

Oportunizar o acesso as manifestações culturais; 

Promover cursos rápidos e duradouros de afoxé, samba de roda, maracatu e ritmos afro e 
dança afro; 
Registrar os trabalhos realizados pelo projeto durante o ano, através de diários e vídeos; 
Oferecer aos gestores todo o material registrado durante o ano, para que ele sirva como 
experiência de trabalho. 

 

 
Resultados 
 

Organização do Grupamento e Construção da Agenda e Planejamento 

Ensaios e Composição 

Realização de Workshops 

Apresentações 

Participação em Campeonatos 

Apresentação de Trabalhos Extensionistas 

Festividades 

Reuniões de Diretoria 

Reunião com todos Participantes 

Construção do Relatório e Apresentação dos Resultados 

Divulgação dos Resultados no SEU 

Outras Atividades Afins 

. 
 
Considerações Finais 
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CRIAÇÃO E ALEGRIA, PARA QUEM ENSINA E PARA QUEM FAZ OFICINA 

Todos os agentes envolvidos no processo deveram ter em seus currículos o mínimo de 

experiência em trabalho arte educativo. Os conteúdos aprimoraram o potencial para 

espalhar a paixão pela cultura afro brasileira e africana revitalizando e melhorando as 

relações. Nessa ação aprenderam o que fazer e como não fazer – fato presente em todo 

aprendizado que se preze. O principal aprendizado é que a criação exige alegria e paixão 

- e o compromisso tem que ser baseado nisso, senão vira obrigação sem gosto. Esse 

simples aprendizado vale para quem ensina e para quem faz oficina. 

A filosofia é não ter medo de trocar. 
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BATERIA CONTRA BANDO 

Um Rhino Alegrando a Atlética 
 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Sergio Luiz Winkert2, Pedro Henrique Lemos Corrado Ximenes de 

Andrade3,  
 

Área Temática: CULTURA 
Linha de Extensão: MÚSICA 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Bateria Universitária, Torcida Organizada, Animação Esportiva 

 
Resumo 
 
A Atlética Três de Março da UNIOESTE foi fundada em março de 2010 por iniciativa dos 
discentes do Centro de Engenharia e Ciências Exatas da UNIOESTE, Campus de Foz do 
Iguaçu. Atualmente é constituída por acadêmicos dos Cursos de Engenharia Elétrica e 
Engenharia Mecânica. Diante da necessidade de ter uma Bateria do CECE para 
incentivar as equipes nas competições (Engenharíadas e do JOIA), surgiu o interesse de 
se estruturar uma Bateria Universitária (CONTRA BANDO). 
 
Apresentação 
 
A Atlética Três de Março da UNIOESTE foi fundada em março de 2010 por iniciativa dos discentes do Centro 
de Engenharia e Ciências Exatas da UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. Atualmente é constituída por 
acadêmicos dos Cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Diante da necessidade de ter uma 
Bateria do CECE para incentivar as equipes nas competições (Engenharíadas e do JOIA), surgiu o interesse 
de se estruturar uma Bateria Universitária. Para tanto, alguns alunos mobilizaram-se e juntos fizeram a 
primeira compra de instrumentos a partir de doações e venda de rifas. Após a aquisição dos instrumentos, 
deu-se início aos ensaios com ajuda de mestres e professores de música. Após treinamento, a Bateria Contra 
Bando começou a participar dos eventos (Engenharíadas e JOIA) efetivando seu principal objetivo e 
mantendo até presente data. Somente em 2019, a Bateria Contra Bando é transformada em um projeto de 
extensão da UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), vinculada ao Programa INDIOS do 
CCSA (UNIOESTE/Foz), ganhando novas dimensões dentro e fora da UNIOESTE. Na instituição a Bateria 
Contra Bando passa a ser um projeto de extensão que aproxima as do Esporte, a Cultura, o Lazer. O Projeto 
ganha autonomia com a participação coletiva do grupo na gestão dos eventos (participação ou realização) 

 
1 Professor de Direito, Mestre em Engenharia de Produção, ministra aulas nos cursos Ciências Contábeis, 
Turismo, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, centro de ciências sociais aplicadas e centro de 
ciências exatas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: andrade.hayrton@gmail.com  
2 Professor de Turismo e Hotelaria, Mestrando em Sociedade, Cultura e Fronteira, ministra aulas nos cursos 
de Hotelaria e Turismo, centro de ciências sociais aplicadas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
sergio.winkert.foz@gmail.com 
3 Graduando, curso de Engenharia Elétrica, centro de ciências Exatas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
pedrolcxa@gmail.com 
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com o intuito de planejar a participação e a realização de eventos na área desportiva, cultural e de 
entretenimento, com fins de manter a sustentabilidade do grupo.  
Com início das atividades em janeiro de 2010 a Bateria Contra Bando, foi inicialmente formada 
exclusivamente por acadêmicos do CECE da UNIOESTE. Atualmente, a Contra Bando é composta por 
estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Ciências da Computação e Engenharia Mecânica, mas ganha 
apoio e colaboração de professores, parceiros, mestres de bateria e simpatizantes que, sempre ajudam e 
acrescentam recursos e conhecimento ao projeto. Possui como principal objetivo representar a Atlética Três 
de Março, por meio de apresentações musicais em eventos culturais e esportivos. É constituída 
exclusivamente por instrumentos de percussão, tais como tamborins, repiques, caixa de guerra, surdos e 
ganzás, possuindo repertório que perpassa pelos ritmos de samba, funk, olodum etc. Utiliza-se como 
metodologia, ensaios e ensinamentos rítmicos por meio de oficinas e outros meios. O nome Contra Bando 
surgiu após uma votação geral realizada com a comunidade acadêmica através das redes sociais. Conforme 
planejamento do grupo para o projeto para o ano letivo que prevê, os ensaios semanais de instrução musical, 
(partindo do nível rítmico básico até a evolução de cadências mais complexas) e as participações nos 
eventos, por hora prejudicada pela Pandemia. No entanto, como a musica é uma das "artes inclusivas" mais 
importantes da atualidade, que pode ser classificada como uma arte de representação sublime.A Música , 
pode auxiliar em seus espetáculos os mais diversos atores, uma vez que, movimenta e envolve na sua 
construção, desde os protagonistas do espetáculo até as empresas e serviços, bem como, seu publico alvo. 
Na busca de alternativas sustentáveis e solidárias para inclusão dos universitários nas atividades 
extensionistas as Baterias Universitárias parecem como uma boa oportunidade aos acadêmicos se 
relacionarem e se divertirem ganhos sociais e culturais. 
O projeto Bateria Contra Bando visa integrar as ações da Universidade, meio científico com o conhecimento 
popular, buscando uma metodologia que some os conhecimentos e fortaleça a cultura afro brasileira e 
africana. Para isso, buscaremos agregar diversas comunidades tradicionais da cultura africana e afro 
brasileira em favor de objetivos que garantam a preservação e resgate das manifestações destas culturas 
ofertando fortes subsídios para a aplicação da lei 10.639/03. 
Como resultado dos processos criativos, montagem de espetáculos, apresentações, cortejos na cidade e 
outras localidades, animando culturalmente a cidade, sendo que algumas das apresentações serão 
reservadas para ações específicas na UNIOESTE. Realização do carnaval de rua da cidade e articulação 
com profissionais de outras cidades e estado, sendo estes representantes de projetos com destaque no 
Brasil, com todo o processo sendo registrado em diários e em vídeo. 

RESGATANTO A HISTÓRIA E A CULTURA E TRANSFORMANDO-A EM POESIA, MÚSICA E DANÇA 

Como resumir a importância das manifestações culturais afro brasileiras e africana? É história e beleza 

brasileira. 

Como história, representou e representa resistência e luta dos negros e do povo por libertação. Ainda como 

história cultural, representou integração racial e cultural. O samba de roda, Afoxé, Maracatu e outras 

manifestações serviram e ainda servem como verdadeiras válvulas de escape para o povo que ainda sofre as 

consequências da escravidão, para colocarem para fora suas angústias e sofrimentos, canalizando a 

agressividade em criatividade e assim transformando-se em teatro, dança, poesia, cinema e literatura. 

Cresceu inspirada e inspirando. 

Mas hoje o que vamos tirar de mais importante desta proposta: educação para as diversidades, alegria e 

comunhão com as pessoas e a cidade. 
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Alegria porque a cultura é festa e no que diz respeito ao Maracatu, Afoxé e Samba de Roda é celebração 

popular. E pelo compromisso não podemos perder alegria de fazer nossos batuques e celebrar nossas 

tradições. Nossa proposta de trabalho nas oficinas é baseada em estimular os nossos jovens e adultos à 

criação coletiva. Uma criação coletiva feita com alegria, onde o papel do educador é estimular e ensinar a 

trabalhar com o corpo com respeito (cada um pelo seu e pelo do outro) e com liberdade, “sem movimento não 

existe som”.  

Alegria de compartilhar com outras áreas culturais, processos, técnicas que nos ajudem a criar performances, 

ritmos que empolguem os participantes e as pessoas que passarem por perto. E por isso estamos 

convidando profissionais de outras áreas para estarem conosco na execução desta proposta. Áreas estas 

que a compõem nossa cultura como história, música, dança, artesanato, teatro, percussão e conhecimentos 

corporais, cada uma sendo convocada a contribuir de acordo com o desenvolvimento das ações, 

contemplando os critérios de criação, trabalho com liberdade e respeito ao coletivo. 

A Arte que queremos é para comungar com a cidade. Oferecer a beleza maior, que está nas pessoas quando 

fazem algo que lhes dá prazer. Nós queremos cortejos e batucadas nas ruas e praças, onde as pessoas 

possam ter prazer de mostrar para as suas famílias e comunidade o que aprenderam a fazer e como 

aprenderam a conviver melhor.  

Não é justo esconder isso. Uma pedagogia libertadora e as leis 10.639/03 e 11.645/08 a permitem e 

favorecem o respeito às diversidades e aproximação aos conteúdos da cultura africana e afro-brasileira 

deixando a cidade melhor e mais feliz.  

 

UMA IDÉIA DE GRUPAMENTO CRIATIVO E SOLIDÁRIO 

Nossa ideia de grupo de trabalho é de soma. Acreditamos na autoridade de nossa razão, na força de nossa 

batucada e na magia de nossa cultura. Acreditamos em fazer isso é ter esse espírito de libertação, poesia e 

dança.  

Reforçamos novamente que é de fundamental importância a participação dos professores, gestores e 

comunidade, não dá para ser uma proposta isolada dentro da universidade. A participação de todos os 

agentes é fundamental. 

 
A Música, embora não caracterizada somente com esse objetivo, ela pode ser considerada como uma forma 
de arte com características criativas e inclusivas e, de geração de trabalho e renda, como é considerada por 
muitos estudiosos como sua principal função na atualidade. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A Metodologia utilizada para execução advém da construção coletiva do conhecimento e trocas de 
experiências e da prática através de momentos de aprendizado (Organização e Planejamento), aulas para 
aprimoramento das técnicas, oficinas de musicalização, ensaios, apresentações e divulgação em eventos 
(feiras, espetáculos, seminários, congressos etc.) mais descontraídos e sempre levará em conta sua forma 
inclusiva, contando sempre com a participação de amigos, voluntários e novos atores. 

1064



 

 

Participar de reuniões colaborando na organização e planejamento do grupamento e elaborar diagnósticos 
participativos e colaborativos da situação do grupamento 
Construção de agendas de políticas sociais,  
Ampliação do acesso à educação e a difusão/produção artística e cultural; 
Divulgar a cultura afro-brasileira e africana; 

Oportunizar o acesso as manifestações culturais; 

Promover cursos rápidos e duradouros de afoxé, samba de roda, maracatu e ritmos afro e dança afro; 
Registrar os trabalhos realizados pelo projeto durante o ano, através de diários e vídeos; 
Oferecer aos gestores todo o material registrado durante o ano, para que ele sirva como experiência de 
trabalho. 

 

 
Resultados 
 
Organização do Grupamento e Construção da Agenda e Planejamento 

Ensaios e Composição 

Realização de Workshops 

Apresentações 

Participação em Campeonatos 

Apresentação de Trabalhos Extensionistas 

Festividades 

Reuniões de Diretoria 

Reunião com todos Participantes 

Construção do Relatório e Apresentação dos Resultados 

Divulgação dos Resultados no SEU 

Outras Atividades Afins 

. 
 
Considerações Finais 
 

CRIAÇÃO E ALEGRIA, PARA QUEM ENSINA E PARA QUEM FAZ OFICINA 

O Projeto Bateria Contra Bando será desenvolvido por uma equipe composta de Conselho Gestor e um 

Conselho Técnico. Soma-se também a esta equipe, os profissionais a serem convidados para atuarem nas 

ações formativas e de integração. O papel destes convidados é propor exercícios e reflexões que vão 

enriquecer nossa proposta, tornando as oficinas ainda mais sedutoras, alegres e criativas podendo-se 

também levar estas experiências para a sala de aula. 

Todos os agentes envolvidos no processo deveram ter em seus currículos o mínimo de experiência em 

trabalho arte educativo. Os conteúdos aprimoraram o potencial para espalhar a paixão pela cultura afro 

brasileira e africana revitalizando e melhorando as relações. Nessa ação aprenderam o que fazer e, como 

não fazer – fato presente em todo aprendizado que se preze. O principal aprendizado é que a criação exige 

alegria e paixão - e o compromisso tem que ser baseado nisso, senão vira obrigação sem gosto. Esse 

simples aprendizado vale para quem ensina e para quem faz oficina. 
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A filosofia é não ter medo de trocar. 
 

 
Forma(s) de contato com a ação 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
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A MULHER NEGRA NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

 

 
Isabel Cristina Correa Roesch1 Coordenadora da Ação de Extensão 

Participantes: Paulo Humberto Porto Borges2,  Mariane Betania Elias Batista3, Nathalia 
Luiza Bortolon4 

 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Linha de Extensão: Organizações da sociedade civil e movimentos sociais populares 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Cidadania 1; Direitos Humanos 2; Mulher Negra 3. 

 
 
Resumo  
 
O estudo faz parte do programa de extensão Observatório de Direitos Humanos, 
Cidadania e Movimentos Sociais da Unioeste no qual analisa os problemas sociais 
cooperando no entendimento e aprimoramento do processo das políticas públicas, 
realizando estudos e pesquisas com abordagem de temas de sujeitos históricos antes 
invisibilizados em nossa sociedade. Assim, o objetivo foi discutir o processo do 
fortalecimento da cidadania e ascensão socioeconômica da mulher negra em nossa 
sociedade.  
 
 
 
Apresentação 
 

O estudo faz parte do Programa do Observatório de Direitos Humanos, Cidadania e 
Movimentos Sociais da Unioeste, tendo como desafio proporcionar para a população o 
esclarecimento sobre a função social da universalidade, bem como, o de seus direitos, 
sejam eles civis, culturais, sociais, econômicos ou políticos. Dessa forma, contribui com 
as pessoas não sabem como exercer a sua cidadania e nem os seus direitos básicos para 
que saibam se defender e agir de forma correta ao se deparar com alguma injustiça ou 
violação dos seus direitos. Nesse sentido, busca a igualdade de direitos nas 
singularidades que cada ser humano possui. “[...] a essência do ser humano é só uma, 

 
1    Doutorado em Educação, Pedagogia da Unioeste – Campus de Cascavel. E-mail: icroesch@hotmail.com 
2 Doutorado em Educação, Pedagogia da Unioeste – Campus de Cascavel. E-mail: 
pauloportoborge@gmail.com 
3  Discente do curso de Pedagogia da Unioeste – Campus de Cascavel. Bolsista do PIBEX. E-mail: 
marianebeb18@hotmail.com 
4  Discente do curso de Pedagogia da Unioeste – Campus de Cascavel. Bolsista do PIBE. E-mail: 
nathalialbortolon@gmail.com 
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não obstante a multiplicidade de diferenças, individuais e sociais, biológicas e culturais, 
que existem na humanidade”. (COMPARATO, 1999, p. 55). E, algo que todo ser humano, 
em sua diversidade, tem em comum, a proteção dos direitos básicos para uma vida digna, 
apresentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

Entendemos que os direitos humanos são para todos os seres humanos, porém, é 
inquestionável que as pessoas vulneráveis sejam mais afetadas, porque muitas vezes 
não possuem informações sobre esses direitos. A vulnerabilidade social distingue 
a condição dos grupos de indivíduos que estão a margem da sociedade, ou seja, pessoas 
ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores 
socioeconômicos. Consideramos as pessoas “vulneráveis sociais” aquelas que tem 
sua representatividade reduzida na sociedade, como as pertencentes a uma minoria 
que, por motivação diversa, tem acesso, participação e/ou oportunidade igualitária 
dificultada ou vetada, a bens e serviços universais disponíveis para a população. São 
grupos que sofrem tanto materialmente como social e psicologicamente os efeitos da 
exclusão, seja por incapacidade física ou mental, gênero ou por motivos religiosos, de 
saúde, opção sexual, etnia, cor de pele. 
   A extensão universitária é um compromisso social da universidade com a 
sociedade, pois representa o elo da pesquisa e do conhecimento adquirido pelos seus 
discentes e propagado pelos seus docentes, em um processo continuo de ensino e da 
aprendizagem, com trocas, saberes, ciência e reciprocidade. Nesse processo, ocorre a 
aproximação, a integração e a parceria da universidade com a comunidade, na qual a 
universidade oferece suporte técnico e material aos projetos de extensão da instituição e 
a comunidade participa deste processo de desenvolvimento das atividades.  Porém, neste 
momento de incertezas e mudanças ocasionadas pela pandemia da COVID-19 e a 
suspensão das aulas presenciais, as atividades de extensão junto à comunidade ficaram 
limitadas. O fazer-extensão, assim como praticamente tudo nesse novo momento, 
precisou se reinventar. O que antes era feito na comunidade, hoje é realizado através das 
telas de smartphones e computadores. Extensionistas e beneficiários continuam em 
contato, mas cada um na segurança de sua casa. Com esta realidade, a Universidade 
desenvolveu um plano de enfrentamento, onde os docentes, discentes e demais 
servidores foram obrigados a reorganizar as suas atividades de extensão, ensino, 
pesquisa e de gestão.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Assim, a metodologia utilizada para os estudos e ações realizadas dos projetos de 
extensão, vinculadas ao Programa do Observatório de Direitos Humanos, Cidadania e 
Movimentos Sociais da Unioeste, passaram a utilizar as mídias sociais realizando cursos 
e seminários on-line, lives e postagens na homepage dos grupos de pesquisa com 
sugestões de filmes, livros e artigos sobre os temas de estudo. Foram várias temáticas, 
como: as Aldeias Indígenas do Oeste do Paraná, o Movimento LGBTQIA+, a Violência 
contra a mulher, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Questão Agrária no 
Paraná, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Mulher Negra no Mercado de Trabalho 
Brasileiro. O público-alvo constituiu-se de discente e docentes universitários, professores 
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da rede pública municipal e estadual de ensino que aceitaram o convite para ingressar no 
sistema.  

Com o tema: “A Mulher Negra no Mercado de Trabalho Brasileiro”, nosso projeto 
de extensão foi realizado com encontros semanais, via Google Meet, com a mediação da 
coordenadora da ação. Durante o período da execução do projeto, nossa equipe, se 
reuniu semanalmente via plataforma digital. Paralelamente, ao longo da semana, ocorria a 
comunicação entre os membros da equipe, através do Whatsapp para viabilizar e 
operacionalizar as atividades do projeto. A interdisciplinaridade e o apoio mútuo foram 
fundamentais neste percurso, possibilitando a troca de informações, visões 
complementares e grande aprendizado para a equipe. 

A Mulher Negra no Brasil mesmo enfrentando muitos desafios, vem conquistando   
cargos e espaços impregnados de machismo, sexismo e racismo e de tantas outras 
dificuldades e desigualdades.  O Feminismo Negro, vertente do Movimento Feminista 
no Brasil, teve início propriamente na década de 1970 com o Movimento de 
Mulheres Negras (MMN), a partir da percepção de que faltava uma abordagem 
conjunta das pautas de gênero e raça pelos movimentos sociais da época. 
O Movimento Feminista não tinha uma abordagem interseccional e racial, dessa 
forma, não pautava a dupla discriminação que as mulheres negras passam, tanto 
de gênero quanto de raça. Além disso, o Movimento Negro, era liderado por 
homens, não havia interesse em atuar nas lutas contra o sexismo. 

Nesse sentido, “ser mulher e negra no Brasil significa estar inserida num ciclo de 
marginalização e discriminação social, resultado de todo um contexto histórico, que 
precisa ser analisado na busca de soluções para antigos estigmas e dogmas” (GOMES 
2018, p. 74). A discriminação, o preconceito, a violência, o ódio, a indiferença, as 
desigualdades sociais continuam na realidade e na luta de cada Mulher Negra que vive 
nesse sistema, onde a maioria são homens, brancos e ricos que governam. Mas apesar 
de todos os desafios dessas estruturas, Gomes (2018, p. 75) nos mostra que:  

 
Persistir através de todos os obstáculos tem sido a característica mais perene da 
luta das mulheres negras. A resistência contra o processo colonizador que as 
desvinculou de sua terra, que lhes impôs a exploração sexual, a fome e a 
usurpação de sua cultura e religião, os subempregos, todas essas opressões não 
foram capazes de lhes arrancar sua resistência, que sobrevive a cada nova 
geração de Reginas Sousas, Acotirenes, Beneditas da Silva, Yzalús, Ninas.  

 
Não nos restam dúvidas que os negros e as mulheres negras, são persistência e 

resistência há muito tempo, e foi a partir do momento que elas percebem que podem 
estar em cargos e espaços, antes apenas ocupados por homens, que ela pode estar além 
do espaço doméstico, que sua vida não rodeia apenas o papel de mãe, de procriar e 
servir. Para mostrar a força e a importância que a mulher negra tem ao ultrapassar os 
padrões enraizados de gênero, classe e raça no Brasil, buscamos os escritos de Ribeiro 
(2008, p. 988) onde aponta que: 

 
As mulheres negras em seu processo político entenderam que não nasceram para 
perpetuar a imagem da “mãe preta”, fizeram desaforos. Entenderam que 
desigualdades são construídas historicamente, a partir de diferentes padrões de 
hierarquização constituídos pelas relações de gênero e raça, que, mediadas pela 
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classe social, produzem profundas exclusões. São combinações de 
discriminações que geram exclusões, tendo como explicação a perpetuação do 
racismo e do machismo. 

 
Apesar disso, a caminhada para a conquista do espaço no mercado de trabalho 

das mulheres negras é árdua, justamente como a autora Gonzalez nos afirma (1984, p. 
230 apud GOMES, 2008, p. 69) “Na nossa sociedade, os papéis tradicionalmente 
atribuídos às mulheres negras são os de mulata (sexualizada) ou de doméstica, o que a 
autora chama de dupla imagem social”.  

Infelizmente ainda existe essa hierarquização de gênero/raça/classe social na 
sociedade em que vivemos e que mulheres negras são excluídas de cargos e espaços 
onde homens são maioria. Mas nem por isso, elas deixaram de estar presentes e 
atuantes em cargos políticos, jurídicos, acadêmicos e onde quisessem estar. 

 Nesse processo de luta por direitos, os movimentos e organizações são aliados 
para essa conquista, a Marcha Zumbi dos Palmares de 20 de novembro de 1995 foi uma 
manifestação que lutava pela cidadania, pela vida e contra ao racismo. Além da Marcha, 
os Movimentos Feminino, Negro, Black Power e Black is beautiful são essenciais para a 
valorização de grupos que são minoria, estamos falando principalmente de mulheres 
negras, que junto com esses movimentos sociais se empoderam, resistem, expressam e 
lutam pela dignidade e pela participação na sociedade, na política e nos mais diversos 
espaços que é seu por direito.  

Vemos que políticas públicas e leis já foram implantadas pelos governos, como: “o 
Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), Lei de Cotas para o ingresso no 
Ensino Superior (Lei nº 12.711/2012), a Lei das Domésticas (LC nº 150/15) e a Lei Maria 
da Penha (Lei nº 11.340/06)” (GOMES, 2018, p. 53). Essas leis são conquistas de todo o 
processo de luta das mulheres, mas sabemos que infelizmente as desigualdades e a 
violência ainda estão marcadas na sociedade brasileira e é preciso resistir e persistir para 
se cumprir o direito de cada ser humano.  
 
Resultados 

 
Os resultados das atividades desenvolvidas foram obtidos por meio dos 

depoimentos das bolsistas, a partir dos questionamentos sobre como foi a experiência 
junto ao projeto que participaram das ações. Em seus relatos foi possível identificar 
algumas competências e habilidades adquiridas, as dificuldades e os desafios 
enfrentados durante o percurso.  

As experiências vivenciadas nas práticas extensionistas são importantes para o 
desenvolvimento e aquisição de aprendizagens ao longo da formação dos alunos, uma 
vez que, podem permitir a exposição à realidade que os conduziram, a saber, mobilizar os 
conteúdos e ferramentas adquiridos via ensino a partir de pesquisa. 

Assim, os relatos das bolsistas evidenciam como principais questões a 
compreensão dos direitos humanos, igualdade de direitos como traduzidas nas falas a 
seguir: 
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No decorrer do projeto foram desempenhadas atividades, que nos possibilitaram 
compreender a grande importância dos direitos humanos. Os estudos realizados 
em relação ao movimento negro, nos fazem refletir e apoiar esse honroso 
movimento que tanto luta por igualdade de direitos. A maior dificuldade enfrentada 
no decorrer do projeto, foi não termos contato com a comunidade, como 
consequência da pandemia da COVID -19 (M. B., 2020). 

Apesar de 2020 ter sido um período no qual tivemos que nos adaptar a uma nova 
realidade, onde os encontros de diálogo e de estudo do projeto passaram a ser 
apenas por plataformas on-line, posso dizer que foi possível desenvolver muitas 
pesquisas, estudos, discussões e reflexões sobre temáticas variadas, 
principalmente sobre os negros. O que mais ficou dificultado foi envolver a 
comunidade acadêmica e a população em geral. (N.B., 2020) 

A participação em atividades extensionistas permite que os estudantes possam 
aumentar seu engajamento social e desenvolver cidadania, além de qualificar-se 
profissionalmente, tendo, na interação com a sociedade, fonte de conhecimentos e 
desenvolvimento de habilidades. A participação em um projeto que envolve a comunidade 
oportuniza um aprendizado mútuo, uma vez que os acadêmicos, além de partilharem o 
seu conhecimento também são capazes de aprender com aquele grupo, ampliando os 
seus conhecimentos. 

 
Considerações Finais 
 

A partir das discussões, avalia-se que o projeto de extensão em questão trouxe 
grandes benefícios e aprendizados não apenas para o público-alvo, mas também para os 
bolsistas integrantes do projeto.  

Considera-se, portanto, que a extensão universitária é de suma importância visto 
que, no momento da vivência, se percebe que nada no mundo é uma verdade absoluta e 
que seus conhecimentos sobre determinados assuntos e práticas podem ser mudados ou 
influenciados pela realidade social. Insere-se no seio da população que o estudante tem a 
real noção do quanto pode ajudar e, principalmente, aprender com a comunidade interna 
e externa à universidade. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
e-mail: observatoriodhunioeste@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
CR: 53082/2017 
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PRACATUM 

Relatos de extensão um novo jeito de contar histórias 
 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Sergio Luiz Winkert2, Pedro Henrique Lemos Corrado Ximenes de 

Andrade3, Amanda Ester Gonzalez4, Ney Rafael Vieira5, Isabela Gaya Lemos Corrado 
Ximenes de Andrade6 

 
Área Temática: Trabalho e Renda 

Linha de Extensão: Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Incubadoras Universitárias, Economia Solidária, Tecnologias Sociais. 
 
Resumo 
 
Acredita-se que a contação de histórias é uma importante ferramenta no estímulo a 
leitura. Pois, desenvolve a linguagem incitando para escrita e despertando o senso crítico 
nos ouvintes. Os contadores de histórias são os mediadores desse processo, e tem uma 
tarefa muito importante que é de envolver as pessoas na história dando vida aos relatos, 
causando o despertar das emoções transportando para o mundo do conhecimento. 
Assim, uma boa história baseada em relatos da extensão encanta qualquer pessoa. 
 
Apresentação 
 
A história contada através da oralidade permite a interação entre contador e ouvintes, já 
que o corpo e a voz propiciam vivências comunitárias, perdidas na aceleração da vida 
moderna. Como afirmam Araújo e Carneiro (2013), “a contação de história é evidenciada 
como uma prática oral e nos reporta ao surgimento da humanidade, pois antecede o 
domínio da escrita. O ato de contar história está diretamente associado aos mitos das 
cavernas, quando os homens saiam para as suas caçadas e ao voltarem, dividiam com o 
grupo as experiências e as aventuras por eles vivenciadas”. Assim, a contação de 

                                            
1 Professor de Direito, Mestre em Engenharia de Produção, ministra aulas nos cursos Ciências Contábeis, 
Turismo, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, centro de ciências sociais aplicadas e centro de 
ciências exatas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: hayrton.andrade@unioeste.br. 
2 Professor de Turismo e Hotelaria, Mestrando em Sociedade, Cultura e Fronteira, ministra aulas nos cursos 
de Hotelaria e Turismo, centro de ciências sociais aplicadas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
sergio.winkert.foz@gmail.com 
3 Graduando, curso de Engenharia Elétrica, centro de ciências Exatas, campus de Foz do Iguaçu. E-mail: 
pedrolcxa@gmail.com 
4 Graduada, Psicologia, Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
amandaester.g@gmail.com 
5 Graduado, Pedagogia, Universidade Santo Amaro EaD, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
neyrafaelv@gmail.com 

6 Graduanda, Nutrição, Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, campus Foz do Iguaçu. E-mail: 
gayalemos@gmail.com 
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histórias aparece como uma importante ferramenta no estímulo à leitura, memorização, 
aprendizado, e outros tantos interesses. Também, desenvolve a linguagem, que é um 
trampolim para escrita, despertando o senso crítico e principalmente fazendo as pessoas 
sonharem ou se despertarem para a realidade. Os contadores de histórias são os 
mediadores desse processo, e tem uma tarefa muito importante que é de envolver as 
pessoas na história dando vida aos sonhos, o despertar das emoções transportando para 
o mundo da fantasia conectado a realidade. Quem conta histórias cria e recria maneiras 
de chegar ao universo das pessoas, aproxima as pessoas do mundo da leitura 
consolidando a fantasia que é a maneira das pessoas ver a realidade. Uma boa história 
encanta qualquer pessoa. Muitos educadores e extensionistas ainda não descobriram o 
quanto as histórias e os relatos podem ajudá-los. O principal objetivo de contar uma 
história é divertir, estimulando a imaginação, mas uma história bem contada pode 
aumentar o interesse pela aula ou permitir a auto-identificação, favorecendo a 
compreensão de situações desagradáveis e ajudando a resolver conflitos. O PRACATUM 
Relatos de extensão um novo jeito de contar histórias, relatará as histórias vividas como 
extensionistas, agrada a todos sem fazer distinção de idade, classe social ou modo de 
vida e estimula os ouvintes a se engajarem em programas e projetos de extensão 
(Winkert e Andrade, 2013). 
 
Procedimentos Adotados 
 
Serão apresentados relatos das atividades desenvolvidas nas atividades de extensão 
pelos ex-bolsistas, com o intuito de mostrar a importância da extensão na formação 
universitária e o que ela proporcionou de melhoras na vida dos ex-bolsistas do programa 
USF/SETI – UNIOESTE (PROJETO F.A.E.S). 
Oportunizar o acesso as manifestações de ex-bolsistas, com o intuito de relatar a 
importância da extensão na sua formação e nas oportunidades vivida. 
Desenvolver junto a UNIOESTE uma proposta de formação continuada com professores 
da instituição e ex-bolsistas de extensão. 
 
Resultados 
 
Apresentando esta comunicação oral de contação de histórias, os ex-bolsistas esperam 
colaborar no resgate a uma ferramenta cultural importantíssima. 
Seguindo tais pressupostos, esta comunicação oral:  
• levar os sujeitos a um contato próximo e lúdico com a literatura, através da contação de 
histórias;  
• incentivar a expressão criadora dos sujeitos, estabelecendo um canal de interlocução 
entre o professor e o aluno através de uma atividade verbal lúdica com a leitura;  
• utilizar-se da leitura, através da contação de histórias, como uma metodologia para o 
desenvolvimento dos sujeitos e melhoria de seu desempenho na universidade, 
respondendo a necessidades afetivas e intelectuais pelo contato com o conteúdo 
simbólico das histórias trabalhadas. 
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Espera-se também, estimular mais pessoas a serem contadores extensionistas de 
histórias e com isso resgatar essa importante ferramenta de transmissão popular e 
estimular outros acadêmicos a fazerem extensão. 
 
 
Tabela 1 – Atividades realizadas pelos bolsistas 
 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

1 Feira na Praça 
Gramadão Vila A 

Enquanto bolsistas conversando com a comunidade e 
escutando a demanda do público-alvo do Projeto de 
Extensão, auxiliando na organização e divulgação. 

2 Ministrar minicursos Realização de minicursos em Seminário. 

3 Ministrar oficina Confecção de oficina em Seminário. 

4 Participação em cursos 
ou oficinas 

Participar de cursos e oficinas com foco em 
agroecologia, ecossistema. 

5 Participação em 
conferências 

Participação em conferências municipais com 
discussão de políticas públicas voltadas a 
alimentação, assistência social e direitos. 

 
 

 
 

Figura 1 – Conversa com o público-alvo do Projeto de Extensão. 
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Figura 2 – Apresentação e realização de minicursos. 
 
 

 
 

Figura 3 – Realização de oficinas. 

1076



 

 

 
 

Figura 4 – Bolsista na participação da oficina de recuperação e regeneração de nascentes 
 

 
 

Figura 5 – Participação em conferências para discussão de políticas públicas. 
 

 
Considerações Finais 
 
Programas e Projetos extensionistas universitários são fundamentais no desenvolvimento 
da função social da universidade, isto posto, poderíamos estimular a contação de vários 
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relatos de ex-extensionistas dos vários programas e projetos com a mesma caraterística 
para o desenvolvimento regional e cultural, donde a UNIOESTE se faz presente. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 41582/2013 
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AÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇAO DO ACERVO DO 

MUSEU DA IMAGEM E SOM (MIS) DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 
Paulo José Koling1 e Marcos Nestor Stein2 (Coordenadores do Projeto de Extensão) 

Participantes: Vanderson Wiliam Ribeiro Silva3 e Andrey Tironi da Silva4 
 

 
Área Temática: Cultural 

Linha de Extensão: Patrimônio Cultural, Histórico e natural 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Acervo Fotográfico do MIS; Conversão Digital; Cascavel. 
 
Resumo 
 

A presente comunicação visa apresentar as atividades executadas pela equipe do projeto 
de extensão “Ações para higienização catalogação e digitalização do Museu da Imagem e 
Som (MIS) do Município de Cascavel” entre agosto de 2019 e julho de 2020. A atividade 
do projeto MIS teve início em setembro de 2009 por meio de um convênio firmado entre o 
município de Cascavel e a Unioeste, tendo como objetivo a organização, higienização, 
digitalização do acervo fotográfico do Museu de Imagem e Som deste município. 
 
Apresentação 
 
Esse projeto de extensão iniciou com a assinatura, em setembro de 2009, de um 
convênio entre o Município de Cascavel e a Unioeste. O objeto central do convênio de 
cooperação técnico-científica e cultural era a organização, conservação e disponibilização 
online (http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php) de um acervo de cerca de 
40.000 fotografias pertencentes ao Museu de Imagem e Som (MIS), de Cascavel.  O 
Museu de Imagem e Som de Cascavel foi fundado em 1988 e em seu acervo há 
fotografias que retratam aspectos da (re)ocupação da região Oeste do Paraná e também 
sobre eventos culturais, sociais, políticos e econômicos de Cascavel. 
 A Unioeste, por meio do Núcleo de Pesquisa e Documentação Sobre o Oeste do Paraná 
(CEPEDAL), localizado no Câmpus de Marechal Cândido Rondon, disponibilizou 
docentes, bolsistas e um espaço adequado com equipamentos para a higienização, 
catalogação e digitalização do acervo de fotos do MIS. Atualmente o site do MIS conta 
com cerca de 32.995 fotos digitalizadas e inseridas no banco de imagem na página do 
Museu, tendo assim cerca de 82% do seu acervo digitalizado. A partir de março de 2020 

                                            
1  Doutor em História pela PUCRS, Docente do Curso de História e do PPGH da UNIOESTE, CCHEL, 
Câmpus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: pkoling@gmail.com  
2 Doutor em História pela UFSC. Docente do Curso de História e do PPGH da UNIOESTE, CCHEL, Câmpus 
de Marechal Cândido Rondon. E-mail: mancha36@hotmail.com 
3 Graduando, História, CCHEL, Câmpus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: willianramosgg@gmail.com  
4 Bolsista do PIBIS (01/09 a 31/12/2019), Graduação em História (2019), na Unioeste. E-mail: 
andreytironi@hotmail.com 
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estabeleceu-se a suspensão das atividades acadêmicas por conta da pandemia de Covid 
19, da quarentena e necessidade de isolamento social, e os decretos determinados pelo 
Governo de Estado e os atos publicados pelo reitor da Unioeste, com o intuito de 
preservar a saúde pública, realizar o isolamento social e não propagar o vírus. 
 
Procedimentos Adotados 
 
De setembro a novembro de 2019, foram realizadas as atividades que envolveram a 
revisão dos arquivos de fotos que constavam no site do Museu, no Banco de Imagem, 
além da revisão dos arquivos de segurança gravados no HD externo do projeto. Neste 
espaço de tempo também foram planejadas as próximas etapas do projeto, as quais 
seriam o objeto do novo convênio firmado entre o Município de Cascavel e a UNIOESTE.  
A partir de 16 de março de 2020, em função da pandemia de Covid-19, também ocorreu a 
suspensão das atividades de extensão presenciais. Dado este fato, os trabalhos 
realizados no projeto foram executados por meio de plataformas remotas. Portanto, o 
bolsista desempenhou ofícios relacionados ao site do MIS, executando, desta forma, 
diversas leituras de referência que tinham o objetivo de aprimorar o aprendizado e a 
experiência durante o projeto de extensão.  
A primeira leitura foi o Trabalho de Conclusão de Curso em História de Jael dos Santos, 
intitulado Museu real/museu virtual: apontamentos sobre o projeto MIS (2009-2011), 
redigido em 2011. O autor (Santos, 2011) realizou um trabalho minucioso, com o objetivo 
de demonstrar os processos realizados nessa atividade de extensão.  Dessa maneira, 
este trabalho é fundamental para os novos bolsistas vinculados ao projeto de extensão 
para entrarem em contato com a história e as metodologias do projeto de extensão.  
A relevância dessa atividade de extensão é ressaltada da seguinte maneira por Jael 
Santos: 

 
Convém lembrar que para além dos demais propósitos do espaço, um museu é essencialmente 
uma coleção de objetos, por mais variada que seja. E uma coleção exige determinados cuidados 
(ações) para que seja exibida de modo apropriado ao público, tanto materialmente quanto 
virtualmente. (SANTOS, 2011, p.31). 

 
O segundo texto analisado foi um livro de Jayme Spinelli Junior, intitulado A conservação 
de acervos documentais e bibliográficos. Trata-se da compilação de informações e 
métodos (1997) que instruem o leitor sobre os conhecimentos básicos para o trabalho que 
envolve a preservação de acervos documentais - em especial o manuseio e os cuidados 
com os acervos. Portanto, auxilia os bolsistas nas atividades de conservação das 
fotografias do MIS.    
A terceira leitura tratou-se do capítulo intitulado História e Fotografia, escrito por Ana 
Maria Maud e Marcos Felipe de Brum Lopes, que se encontra no livro Novos Domínios da 
História. O livro foi organizado por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas e publicado 
em 2012. O capítulo (2012) problematiza as fotografias enquanto fontes para a 
construção do conhecimento histórico. Neste sentido, este texto tem grande relevância 
para entendermos o trabalho do historiador com as fontes (no caso as fotografias). A 
quarta leitura realizada foi o livro de Peter Burke (2004), intitulado Testemunha Ocular.  O 
livro de Burke apresenta interessantes reflexões sobre o uso de fontes visuais, sejam elas 
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imagens e ou fotografias, pelos historiadores. É digno de registro que o autor discute, 
também, conceitos e metodologias relacionadas ao uso das fotografias na produção do 
conhecimento histórico, como, por exemplo, a necessidade de se contextualizar a 
produção das imagens e o fato de que elas também são frutos de escolhas, de seleções.   
 
Resultados 
 
As atividades realizadas durante o período de setembro a dezembro de 2019 contribuíram 
para a revisão da organização do acervo digital de fotografias do MIS. Além disso, foram 
de grande importância para a formação do bolsista, tanto em relação ao aprendizado para 
o trabalho com acervos fotográficos quanto para sua formação como futuro docente na 
área de História. 
As fontes analisadas – Museu real/museu virtual, de Jael Santos, e o livro A conservação 
de acervos bibliográficos e documentais, de Jayme Spinelli Júnior –, oferecem ao leitor 
uma visão clara sobre as metodologias de trabalho da conservação e de preservação de 
acervos. Podemos notar que ambas contribuem consideravelmente para as atividades 
realizadas no projeto, fornecendo um conhecimento prévio sobre a história da atividade e 
sobre os cuidados acerca de acervos, que também abrange a preservação de fotografias 
do MIS. 
Já os outros dois textos lidos, História e Fotografia, e Testemunha Ocular, possibilitaram 
que houvesse um maior aprendizado a respeito dos cuidados nas análises sobre as 
fontes visuais. Os dois livros têm uma abordagem teórica que facilita e auxilia o leitor a 
ampliar os conhecimentos sobre os usos da imagem e fotografia. 
As primeiras leituras propiciaram conhecimento mais voltados à parte prática do projeto 
de extensão e com o intuito de complementar esse processo, enquanto que as outras 
leituras indicadas viabilizam a compreensão de uma área mais metodológica e teórica 
envolvendo a análise de fotografias. 
 
Considerações Finais 
 
As atividades executadas pela equipe do projeto de extensão “Ações para higienização, 
catalogação e digitalização do acervo do Museu da Imagem e Som (MIS) do Município de 
Cascavel” têm grande importância para a conservação do patrimônio histórico cultural não 
só de Cascavel, mas da região Oeste do Paraná. O projeto também disponibiliza um 
acervo considerável sobre a história local para os pesquisadores, para os docentes e para 
a população de Cascavel e da região.  
Neste sentido, a parceria firmada entre o Município de Cascavel/MIS e a Unioeste, por 
meio do projeto de extensão, estão conseguindo cumprir o objetivo de cuidar do amplo 
acervo de fotografias, assim como de disponibilizar este importante conhecimento para a 
população do Oeste do Paraná e mais especificamente ao Município de Cascavel.  
Levando em conta que ainda restam mais de 7000 fotografias para serem higienizadas, 
catalogadas e digitalizadas, é fundamental a continuação do projeto e a cooperação 
técnico-científica e cultural, iniciada em 2009, e a ser restabelecida com novo convênio.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Os contatos podem ser realizados através dos e-mails relacionados da equipe, assim 
como no próprio CEPEDAL que está localizado no Câmpus de Marechal Cândido Rondon 
ou no Museu da Imagem e Som (MIS), localizado no Município de Cascavel. 
 
Referências 
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SANTOS, J dos. Museu real/museu virtual: apontamentos sobre o projeto MIS (2009-
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A TABELA PERIÓDICA EM BRAILLE COM IMPRESSÕES EM 3D 

 
Marcos Freitas de Moraes1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jaqueline Portes Pagnoncelli 2 
 

Área Temática: Educação. 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais. 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Elementos Químicos, Cegos, Impressão 3d. 

 
Resumo 
 
O projeto Tabela Periódica para Cegos existe desde 2008. Várias formas de desenvolver 

a tabela periódica com a escrita Braille foram testadas durante esse longo tempo. Foram 

usados materiais reciclados, madeira, gesso, silicone e resina até chegarmos ao 

momento de atualizarmos e criar uma maneira mais prática e bonita de criar as peças. 

Com o advento da impressora 3D e o software AutoCad® conseguimos criar peças com a 

escrita Braille mais definida, formato anatômico e bem menor no tamanho e contendo 

mais informações que as peças anteriores. Após a impressão de todas as peças, 

formando a tabela periódica completa, teremos seu uso e aplicação nas aulas de química 

dos alunos/alunas cegas/cegos da rede pública e privada de ensino contribuindo com 

divulgação e inclusão da ciência em todo o âmbito escolar. 

 
Apresentação 
 

O Sistema Braille, utilizado universalmente na leitura e na escrita por pessoas 
cegas, foi inventado na França por Louis Braille, um jovem cego, reconhecendo-se o 
ano de 1825 como o marco desse importante conquista para a educação e a 
integração dos deficientes visuais na sociedade. 

Louis Braille, ainda jovem estudante, tomou conhecimento de uma invenção 
denominada sonografia ou código militar, desenvolvida por Charles Barbier, oficial do 
exército francês. O invento tinha como objetivo possibilitar a comunicação noturna 
entre oficiais nas campanhas de guerra. Baseava-se em doze sinais, compreendendo 
linhas e pontos salientes, representando sílabas na língua francesa. O invento de 
Barbier não logrou êxito no que se propunha, inicialmente. O bem intencionado oficial 
levou seu invento para ser experimentado entre as pessoas cegas do Instituto Real 
dos Jovens Cegos.  

A significação tátil dos pontos em relevo do invento de Barbier foi a base para a 

 
1 Doutor, Matemática, CECE, Toledo, E-mail: marcos.moraes@unioeste.br 
2 Acadêmica, Química Bacharelado, CECE, Toledo. E-mail: jaqueline.pagnoncelli@unioeste.br. 
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criação do Sistema Braille, aplicável tanto na leitura como na escrita por pessoas 
cegas e cuja estrutura diverge fundamentalmente do processo que inspirou seu 
inventor. O Sistema Braille, utilizando seis pontos em relevo, dispostos em duas 
colunas, possibilita a formação de 63 símbolos diferentes que são empregados em 
textos literários nos diversos idiomas, como também nas simbologias matemática e 
científica, em geral, na música e, recentemente, na Informática. 

A partir da invenção do Sistema Braille, em 1825, seu autor desenvolveu 
estudos que resultaram, em 1837, na proposta que definiu a estrutura básica do 
sistema, ainda hoje utilizada mundialmente. Comprovadamente, o Sistema Braille teve 
plena aceitação por parte das pessoas cegas, tendo-se registrado, no entanto, 
algumas tentativas para a adoção de outras formas de leitura e escrita e, ainda outras, 
sem resultado prático, para aperfeiçoamento da invenção de Louis Braille. 

 Já com o auxílio da tecnologia neste momento se desenvolve novos materiais para 
um aprendizado de qualidade e entendimento para alunos cegos. São ferramentas que 
identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade visando à 
eliminação de barreiras para a plena participação dos alunos, na independência na escola 
ou fora dela. 
 No entanto, ao encarar a inclusão de alunos com deficiência, é importante saber a 
diferença entre inclusão e integração, visto que a primeira estabelece que a sociedade 
precise aceitar o diferente, fazendo necessárias modificações que recebam todos aqueles 
que dela foram excluídos. Já a integração pressupõe que a pessoa deficiente precisa se 
adaptar aos padrões exigidos pela sociedade para que seja aceita por ela.   

Desta maneira, 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. Portanto, o desenvolvimento de novos recursos e 
materiais para alunos com deficiências visuais é primordial na educação de ensino. 

Procedimentos Adotados 
 

A ideia do projeto atualmente é, aproveitando das novas tecnologias e com o 
auxílio do programa AutoCAD® e de uma impressora 3D, criar as peças onde cada 
elemento químico é projetado numa dimensão retangular de 4x5x2cm (largura x 
comprimento x altura), no formato de um bloco contendo as seguintes informações: 
número atômico, massa atômica, símbolo do elemento, estado físico da matéria, família e 
período. O livro O Fantástico Mundo dos Elementos (YORIFUJI, 2013), foi utilizado como 
base das informações das peças, por ter uma didática mais específica a respeito de cada 
elemento. 

As peças desenhadas são prototipadas em uma impressora 3D, utilizando 
filamentos ABS 0,75mm, os quais dão mais durabilidade e resistência para o material. 
 
Resultados 
 

Como já citado sobre o formato que a peça tem, na Figura 1 e 2, pode-se observar o 
desenho dela no programa AutoCAD. Já na figura 3 4 e 5, pode-se observar como ficou o 
Braille na peça Frâncios. Na Figura 6 e 7, mostra-se algumas das peças já impressas em 
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3D, pois cada cor irá representar os grupos da tabela periódica sendo eles Grupo 1: 
Metais alcalinos; Grupo 2: Metais alcalinos terrosos; Grupo 6: Calcogênios; Grupo 7: 
Halogênios e Grupo 8: Gases nobres. E após todos os elementos serem prototipadas 
será montado em uma maleta como é o planejado. 

 

 

Figura 1: Peça de Hidrogênio desenhada no AutoCad. 

 

Figura 2: Peça de Hidrogênio desenhada no AutoCad. 
 
 

 
 

Figura 3: Informações do período do elemento. 
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Figura 4: Informações da parte superior do elemento. 
 

 
 

Figura 5: Informações da Família do elemento. 
 

 
 

Figura 6: Algumas peças já impressas.  
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Figura 7: Algumas peças já impressas.  
 

O projeto tem parceria com o CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para 
Jovens e Adultos – Toledo Paraná, o qual conta com uma sala específica para alunas(os) 
com baixa ou perda total de visão. Em 2013-2014, a aplicação da tabela periódica em 
Braille foi utilizada por uma aluna do CEEBJA, a qual fez toda a correção do Braille e ao 
mesmo tempo teve oportunidade de obter informações básicas sobre ciências e estudo da 
Química. 

O material poderá ser manipulado tanto pelas(os) alunas(os) que possuem 
habilidade de leitura Braille ou por aquelas(es) que com estão iniciando no aprendizado 
Braille. Em seguida, formações continuadas serão proporcionadas às(aos) 
professoras(es) da rede de ensino para que possam trabalhar e usufruir deste novo 
material didático da química. 

 

 
Figura 8: Oficina do Projeto no SEU 2019. 
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Considerações Finais 
 

O projeto teve um grande avanço. A evolução entre a primeira tabela periódica em 
resina e as peças impressas em 3D é gigantesca. As primeiras são pesadas e quebram 
com facilidade, já as peças individuais são leves e com uma resistência excelente (teste 
de quebra).  Todas as peças já estão desenhadas e prontas para serem impressas, mais 
existe uma dificuldade técnica, pois a universidade não disponibiliza uma impressora em 
3D. Desse modo, a necessidade de colaboradores para a impressão é a grande demanda 
do momento. 

Só foi possível a impressão das peças com a ajuda de uma empresa privada que 
doou 4 rolos de filamentos ABS e um aluno da Unioeste que disponibilizou sua 
impressora 3D para ajudar em algumas impressões. Ainda falta imprimir algumas peças, 
espera-se que este ano a Unioeste de Cascavel possa ajudar nestas impressões.   

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook do Projeto: Projeto de Química- Tabela Periódica para PDV. 
E-mail da aluna: jaqueline.pagnoncelli@unioeste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
54672/2018 
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ACESSIBILIDADE DOS APLICATIVOS PARA AULAS REMOTAS  
 

Ivã José de Pádua1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Gelcir dos Santos2, Patricia da Silva Zanetti3, Patricia Regina Seter 4 

Vandiana Borba Wilhelm5, Vandriele Lucia de Pádua6, Vera Lúcia Ruiz Rodrigues da 
Silva7, Michaelli Maria Pires8 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência visual; Acessibilidade; Aplicativos para aulas 
remotas. 

 
Resumo 
 
Diante do novo contexto educacional de aulas remotas, imposto pela pandemia, pessoas 
com deficiência visual têm enfrentado muitos desafios com relação à acessibilidade, 
demandando a organização de propostas e ações que possam contribuir para a 
minimização desses impedimentos. Diante disso, a Assessoria de Igualdade e Promoção 
Social e o Programa de Educação Especial organizaram uma equipe com o objetivo de 
estudar a temática e propor soluções que promovam autonomia e independência a este 
público. 
 
Apresentação 
 

No ano de 2020, toda a humanidade se viu assolada por uma crise sanitária sem 
precedentes. Em muito pouco tempo, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, 
espalhou-se por todo o mundo, sendo declarada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em março do mesmo ano, pandemia de proporções mundiais. 

Com a constatação da gravidade potencial da nova doença, seus índices altíssimos 
de transmissão e a ausência de tratamentos eficazes, o isolamento social passou a ser 
considerado a mais eficiente, e até então única, estratégia para proteger-se da 

 
1 Mestre em Educação, Cientista Social, Assessoria de Igualdade e Promoção Social AIPS, Reitoria, 
Campus de Cascavel. E-mail: ivandepadua@gmail.com.  
2 Especialista em Educação Especial, Pedagogo, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às 
Pessoas com Deficiência Visual - CAP, Campus de Cascavel. E-mail: gelcirsantos@gmail.com. 
3 Mestre em Educação, Pedagoga, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com 
Deficiência Visual - CAP, Campus de Cascavel. E-mail: pszanett@gmail.com. 
4 Mestranda em Psicologia, Pedagoga, PPI-UEM, Campus de Maringá. E-mail: patyseter@hotmail.com. 
5 Mestre em Educação, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual - 
CAP, Campus de Cascavel. E-mail: vandianaw@yahoo.com.br. 
6 Pedagoga, Especialista em Educação Especial, Campus de Cascavel. E-mail: vandry25@gmail.com. 
7 Doutora, Pedagoga, Programa Instituição de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE)/CECA, Campus de Cascavel. E-mail: vera.silva@unioeste.br. 
8 Especialista em Educação Especial, Pedagoga, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas 
com Necessidades Especiais - PEE, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: michaellimaria@gmail.com. 
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contaminação, diminuir o ritmo de sua propagação e preservar vidas.  
A necessidade da implementação de diferentes estratégias de isolamento social 

impuseram o fechamento de escolas, creches, faculdades e universidades, a princípio, 
sem data prevista para a retomada das atividades. Frente a esta nova realidade, foi 
premente a necessidade de encontrar formas alternativas que pudessem dar 
prosseguimento aos processos de ensino/aprendizagem, sendo adotadas então, em larga 
escala, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), para o suporte deste 
Ensino remoto emergencial. 

À medida que o ensino remoto passa a ser imperativo em todos os níveis e 
modalidades de ensino, apresenta uma infinidade de desafios nunca enfrentados 
anteriormente. De acordo com Souza (2020), embora o uso das TICs fizesse parte da 
rotina de muitos professores e estudantes, sua imposição evidenciou uma série de 
problemas, como: precariedade da infraestrutura das casas de professores e estudantes; 
ausência de dispositivos tecnológicos adequados; limitações no acesso à internet; 
debilidade da formação dos professores para planejar e executar atividades on-line; entre 
outros. Contudo, quando tratamos de algumas minorias, como professores e estudantes 
com deficiência visual, esses desafios podem se multiplicar de forma exponencial. 

Com vistas a colaborar com o rompimento de barreiras e impedimentos que 
historicamente são enfrentados pelas pessoas com deficiência visual, inclusive no uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação, a Assessoria de Igualdade e Promoção 
Social e o Programa de Educação Especial - PEE, com o apoio de outros colaboradores 
ligados à área da educação e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, 
organizaram-se em um grupo com o objetivo de estudar os níveis de acessibilidade dentro 
das plataformas mais utilizadas para fins de ensino remoto emergencial. Buscando, desta 
forma, diante da urgência da situação enfrentada, assegurar à pessoa com deficiência o 
acesso e a permanência em igualdade de condições, como previsto na Lei Brasileira de 
Inclusão (BRASIL, 2015), e oferecendo subsídios para a consolidação da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, como instituição que prima pela inclusão. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A acessibilidade digital (de dispositivos, sites, aplicativos, plataformas, redes 
sociais etc.) emerge em nosso momento histórico ímpar, com todo seu potencial de 
ambivalência, caracterizando-se, por um lado, como recurso capaz de concretizar a plena 
inclusão da pessoa com deficiência dentro dos processos de ensino/aprendizagem, ou, 
em contraposição, contribuindo para condenar tais sujeitos à mais total segregação, a 
depender do nível de acessibilidade disponibilizado dentro do recurso tecnológico a ser 
utilizado.  

Objetivando analisar os níveis de acessibilidade apresentados pelas principais 
plataformas de aulas remotas, e sistematizar manuais que pudessem dar orientações de 
usabilidade dessas plataformas, organizamos um grupo composto por educadores, em 
sua maioria com deficiência visual, dispostos a pesquisar, analisar e discutir tal temática. 
Os trabalhos deste grupo foram iniciados em agosto de 2020 e passaram a realizar-se em 
encontros remotos semanais, com duração de duas horas.   

Nesta empreita, assinalamos que os estudos do grupo foram principiados pela 
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leitura, análise e discussão coletiva de algumas bibliografias selecionadas. Devido ao 
limite de páginas desta produção, nos restringiremos a mencionar e tecer sumariamente 
algumas ponderações sobre essas bibliografias, no sentido de explicitar a trilha da 
fundamentação teórica pela qual os integrantes do respectivo grupo de estudos têm 
buscado a ampliação dos conhecimentos no que se refere à acessibilidade digital, bem 
como ao fortalecimento e defesa do princípio de que “o desenvolvimento da 
personalidade é impulsionado pela contradição; o defeito, a inadaptação, a insuficiência 
não é somente uma deficiência, uma insuficiência, uma magnitude negativa, mas também 
um estímulo para a supercompensação” (VIGOTSKI, 2019, p. 73). 

Esse excerto, que fundamenta as análises dos estudos teóricos e práticos em 
curso, encontra origem nos estudos de L. S. Vigotski, na obra intitulada Fundamentos de 
Defectologia (VIGOTSKI, 2019), a qual se alicerça no todo da Psicologia Histórico-
Cultural. Na respectiva obra, o autor, dentre tantos aspectos de extrema relevância, 
sistematiza com riqueza científica a teoria sociopsicológica, que se contrapõe à 
perspectiva mística e biológica da deficiência, as quais obstaculizam o processo de 
aprendizado e desenvolvimento desses sujeitos, aqui em específico, das pessoas cegas e 
com baixa visão. 

O núcleo central da abordagem Defectológica de Vigotski é constituído pela 
concepção de compensação social da deficiência. Nessa concepção, de acordo com o 
autor, as dificuldades objetivas desencadeadas pelo defeito impulsionam o sujeito na 
direção de formas alternativas e/ou substitutivas de desenvolvimento, e o sucesso desses 
processos compensatórios está diretamente relacionado à qualidade das mediações 
ofertadas a tais sujeitos, as suas condições concretas de vida e educação (VIGOTSKI, 
2019). 

Cientes de que tal processo compensatório não ocorre de modo espontâneo, mas, 
sim, balizado por diversos elementos que perpassam as condições materiais de 
existência, as questões familiares, as que se referem à educação escolar, as 
oportunidades de apropriação no que concerne às tecnologias assistivas que visam a 
possibilitar maior autonomia, dentre outros fatores, nesta produção queremos destacar a 
importância da acessibilidade digital, elemento que justifica a origem deste grupo de 
estudos. 

Nossos primeiros estudos teóricos foram direcionados à análise e discussão das 4 
cartilhas da W3C BRASIL, sistematizadas pelo grupo de trabalho do World Wide Web 
Consortium - W3C, o qual consiste em um “consórcio internacional em que organizações 
filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver 
padrões para a web” (W3C BRASIL, s.d., p. 7). Cabe, ainda, destacar que todos os 
padrões desenvolvidos pelo W3C são gratuitos e abertos, objetivando contribuir com a 
evolução da web e o crescimento de interfaces interoperáveis e acessíveis a todos.  

No Brasil, desde o ano de 2008, o W3C apresentou-se com o objetivo de “produzir 
uma Cartilha de Acessibilidade na Web, para orientar gestores, desenvolvedores, 
auditores, procuradores, promotores e cidadãos sobre a importância de se preocupar com 
e investir em acessibilidade na web” (W3C BRASIL, s.d., p. 8).  

Apresentando significativo conteúdo, as quatro cartilhas desenvolvidas abordam 
conceitos, contextualizam as temáticas, apresentam orientações, tecem problematizações 
e representam um rico material instrutivo que beneficia um gama diversificado de usuários 
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da internet, buscando evidenciar que esta organização adequada da acessibilidade digital, 
que permite às pessoas com deficiência perceber, entender, navegar, interagir e contribuir 
para a web, também facilita a usabilidade de pessoas idosas, com baixa escolarização, 
entre outros (W3C BRASIL, s.d.). 

Outro elemento a ser realçado é o de que, da vasta diversidade de usuários da 
web, diversas podem ser as dificuldades encontradas para acesso e uso, entretanto, 
quando a acessibilidade não é assegurada, as pessoas com deficiência ficam realmente 
excluídas de alguns dos benefícios da tecnologia, conforme a citação a seguir demonstra: 
 

Qualquer pessoa que já acessou a Web para utilizar um serviço ou 
aplicativo já enfrentou algum tipo de dificuldade, seja ao preencher um 
campo em um formulário on-line ou decodificar um captcha. Todos nós já 
nos frustramos com algum sítio web que demorou para carregar ou que 
continha letras tão pequenas e tão claras que tivemos que aumentar o 
texto para entender.  
Aquilo que para muita gente é só uma pequena dificuldade ou 
aborrecimento, para pessoas com deficiência pode ser uma barreira que 
impossibilita a navegação e interação na Web (W3C BRASIL, 2018, p. 46). 

 
Diante desse contexto, reforçamos a importância dos estudos empreendidos em 

relação ao conhecimento e debate das cartilhas e, conforme o conteúdo do Fascículo IV, 
sublinhamos a necessidade da capacitação dos desenvolvedores e provedores de 
conteúdos da web quanto ao conhecimento das diretrizes de acessibilidade, a fim de 
garantir o que preconiza a Lei Brasileira da Inclusão - Lei 13.146/2015, que é “assegurar e 
a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 
(BRASIL, 2015). 

Na sequência dos estudos teóricos realizados, fazemos menção à tese de 
doutorado de Gustavo Martins Piccolo, intitulada Contribuições a um pensar sociológico 
sobre a deficiência (PICCOLO, 2012), a qual proporciona grande embasamento e 
contribuições para pensarmos sobre as questões que perpassam a deficiência, sua 
historicidade, enfrentamentos, conquistas e aspectos que enfocam os avanços que ainda 
se fazem necessários, dentre estes a significativa discussão apresentada pelo autor 
quanto ao modelo social da deficiência. 

Isto posto, encerramos provisoriamente este tópico com a ênfase no entendimento 
de que é imprescindível a existência de uma concepção progressista e científica da 
deficiência, pois esta concepção é o que fará diferença nos encaminhamentos e ações 
práticas em todos os âmbitos, inclusive no da acessibilidade digital, dado que 
compreender que uma pessoa cega ou com baixa visão é capaz de aprender, acessar e 
usufruir dos recursos tecnológicos tanto quanto os demais usuários, e que essa 
acessibilidade repercutirá em sua maior autonomia e por consequência em seu grau de 
inserção social, é fator determinante. 
 
Resultados 
 

Após o encerramento das leituras, análises e discussões dos textos pontuados 
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anteriormente como base teórica de trabalho do grupo, foram feitos os encaminhamentos 
para a realização da segunda etapa de trabalhos da equipe. 

Nesta fase, assumimos o compromisso de realizar testes de usabilidade com as 
principais ferramentas utilizadas nas aulas remotas, avaliando questões relacionadas à 
acessibilidade de cada ferramenta e sua compatibilidade com diferentes sistemas 
operacionais e leitores de telas. 

A plataforma Microsoft Teams, adotada pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - Unioeste, como ferramenta oficial para a realização das aulas on-line e das 
demais atividades acadêmicas, foi a primeira ferramenta a ser avaliada. 

Nos dividimos em pequenos grupos, cada qual responsável por testar a 
acessibilidade do Microsoft Teams em diferentes contextos. O primeiro grupo realizou 
testes de usabilidade e acessibilidade da plataforma Microsoft Teams, utilizando 
smartphones Apple, que possuem sistema operacional IOS, e executando o VoiceOver 
(leitor de telas nativo do IOS). 

Ao término dos testes, os pesquisadores sistematizaram um manual com 
orientações de utilização da ferramenta em dispositivos Apple, para usuários com 
deficiência visual. As instruções auxiliam desde a instalação do aplicativo, como participar 
de reuniões, configurações de áudio, microfone e câmera, utilização da agenda, 
compartilhamentos, opções do chat, entre outras funcionalidades, de forma simples, com 
a finalidade de auxiliar qualquer pessoa com deficiência visual que queira ou precise fazer 
uso da ferramenta. 

Destacamos, ainda, que a equipe possui em processo de finalização mais dois 
manuais, sendo o segundo manual sobre o Microsoft Teams, utilizado em celulares com 
sistema operacional Android e fazendo uso do leitor de telas nativo TALKBACK. E o 
terceiro instrui sobre o uso da ferramenta em computadores, utilizando o Windows como 
sistema operacional e o NVDA como leitor de telas.  

Após a finalização dos três manuais, estes serão disponibilizados para o acesso no 
site do Programa de Educação Especial - PEE, podendo também ser compartilhados com 
outros núcleos de acessibilidade em universidades de todo o Brasil, beneficiando, com 
isto, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência visual.   
 
Considerações Finais 
 

Este estudo, que visa possibilitar um conhecimento sobre como as pessoas com 
deficiência visual podem ter acesso aos aplicativos para aulas remotas, utilizando 
diferentes recursos tecnológicos, que podem ou não ser acessíveis aos softwares leitores 
de tela, vem ao encontro do entendimento de que este segmento social, em sua trajetória 
histórica tem realizado lutas e reivindicações no que tange ao atendimento das demandas 
que possam proporcionar maior independência e inserção social, a temática da 
acessibilidade digital e, embora muitos avanços tenham sido conquistados, ainda há 
muito o que se assegurar.  

Nesse sentido, ao verificar a utilização da plataforma de acesso às aulas remotas 
da Unioeste e atividades laborais de servidores, o Microsoft Teams, constatou-se que ao 
utilizar o leitor de tela para o Windows NVDA e de celulares com leitores específicos, a 
plataforma é acessível, mas é ainda preciso compreender quais teclas de atalho são mais 
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adequadas. No entanto, se a pessoa com deficiência visual não domina os leitores de tela 
e se utiliza apenas do Sistema DOSVOX, não terá acesso a essa plataforma. Tais 
constatações são fundamentais para um avanço no acesso pelas pessoas cegas e com 
baixa visão às plataformas disponibilizadas pela universidade.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Assessoria de Igualdade e Promoção Social - AIPS/Reitoria, Ivã José de Pádua, 
ivandepadua@gmail.com, 45-32203124. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 60195/2020 
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COMISSÃO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO: PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS DA ACADEVI 

 
Vera Lúcia Ruiz Rodrigues da Silva 1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Adriana da Costa Fonseca 2, Antônio Valdecir Pereira dos Santos 3, Eliane 
Novak 4, Felipe Bento da Silva 5, Gelcir dos Santos 6, Jair Aparecido Carvalho 7, José 

Roberto Carvalho 8, Josué dos Santos 9, Patricia da Silva Zanetti 10. 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências e necessidades  

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Educação, cultura e filosofia; Formação política; Movimento social das 

pessoas com deficiência visual. 
 

Resumo 
 

A ACADEVI e o PEE constituíram a Comissão de Formação e Educação da ACADEVI 
para a realização XIII Seminário da ACADEVI e o I Encontro de Pessoas Cegas. O evento 
foi realizado no município de Cascavel em novembro de 2019 e contou com a presença 
de 108 participantes de diferentes estados, ressaltando a importância para lutar pela 
garantia das pessoas cegas e com baixa visão com a garantia de espaços para discussão 
e solução coletiva de problemas. 
 
Apresentação 

 
A Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual (ACADEVI), criada 

em 1989 como Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEVI), que  
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 Doutora. Pedagoga. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
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 Coordenadora de Imprensa e Divulgação da ACADEVI, Cascavel. E-mail: 

adrianafonseca11071982@gmail.com. 
3
 Membro da ACADEVI, Cascavel. E-mail: avaldecips@gmail.com. 

4
 Mestranda em Educação, PPGE, CECA, Membro da ACADEVI, Cascavel. E-mail: 
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 Mestrando em Educação, PPGE, CECA, Membro da ACADEVI Cascavel. E-mail: 

felipebentomestrado@gmail.com. 
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teve sua alteração estatutária para ACADEVI em 1994, situada na cidade de Cascavel, 
Paraná, tem em seu quadro de dirigentes apenas pessoas cegas ou com baixa visão, e 
tem lutado pela garantia e acesso ao trabalho, a educação, a assistência social, ao 
esporte e lazer, dentre outras lutas necessárias à inserção social desse segmento de 
pessoas ainda excluído da sociedade. Segundo Carvalho, Rosa e Tureck (2008, p. 197): 
“Esta reforma não representou apenas uma mudança de sigla ou de terminologia, foi, 
sobretudo, uma mudança no caráter organizacional e político da entidade”. 

A ACADEVI ao longo de sua história constituiu espaços para a organização e 
formação política de seus membros para discussões, resoluções de problemas e outras 
questões relacionadas à deficiência visual de forma coletiva. A partir de 1997, passou a 
promover um conjunto de atividades formativas, envolvendo seminários, encontros 
temáticos e os cursos, apoiando também a formação de pessoas com deficiência visual 
no Paraná e no Brasil.  
 

Uma das práticas que a ACADEVI herdou do movimento social combativo 
foi o trabalho de formação de quadros dirigentes. Para tanto, foi constituída 
em dezembro de 1998, na sua assembléia geral ordinária, a Comissão de 
Formação, sendo que um ano mais tarde passou a ser denominada de 
Comissão de Educação e Formação. Suas principais atividades voltaram-
se para: a) participar da organização e acompanhar as reuniões do 
Conselho Deliberativo da ACADEVI, objetivando contribuir para que as 
mesmas, além de direcionarem a prática da entidade, também contribuam 
no processo de formação de seus dirigentes; b) prepara os encontros 
mensais da ACADEVI, organizando as temáticas a serem desenvolvidas 
ao longo do ano, bem como, a metodologia a ser utilizada em cada tema; 
c) apoiar a entidade na organização e realização de seminários e 
encontros, objetivando contribuir para que os mesmos estejam articulados 
aos princípios fundamentais da ACADEVI; d) promover cursos específicos 
para formação de quadros dirigentes para o movimento de cegos, 
pretendendo, com esta atividade, oportunizar mais um espaço de estudo e 
reflexão para que este segmento social possa melhor desvelar o mundo 
em que vivem e, com isto, posicionar-se de forma coletiva frente ao 
mesmo e em conformidade com seus verdadeiros interesses (CARVALHO, 
ROSA e TURECK, 2008, p. 140). 

 
 As principais atividades da associação estão relacionadas a realização de 
trabalhos que subsidiaram: 13 Cursos de Formação para o movimento de cegos; os 02 
Encontros Regional-Oeste de Cegos; o I Encontro da juventude com deficiência visual da 
região Oeste do Paraná e o planejamento e organização de encontros mensais com 
temas diversos. 
 O primeiro seminário de cegos foi realizado em 1997, intitulado "Da Tutela à 
Cidadania"; contou com participantes com deficiência visual, seus familiares e professores 
da área, de todo o país. Desde então foram realizados mais onze seminários, o último 
seminário, em 2017 com o título: “A Formação de Dirigentes para o Movimento de 
Pessoas Cegas numa perspectiva transformadora: a necessidade de articular a luta dos 
cegos com a tarefa histórica do proletariado na superação das contradições impostas pelo 
modo de produção capitalista”. 
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 As discussões sempre voltaram-se para as áreas que dizem respeito ao acesso ao 
trabalho, à educação, a assistência social, temáticas estas que afetam diretamente a vida 
de pessoas com deficiência visual, importante ressaltar que foi através da luta do próprio 
movimento das pessoas com deficiência é que políticas públicas foram cunhadas para a 
garantia de seus direitos. 
 

[...] os cegos, por estarem inseridos numa sociedade de classe, assim 
como os demais membros da mesma, passam a ter uma existência 
condicionada pelos embates que se travam entre as diferentes forças 
sociais. 
Sendo assim, os cegos são parte interessada no desenrolar dessas lutas e 
necessitam inserir-se nas mesmas, contribuindo na construção de 
melhores condições de vida para todos e, por conseqüência, para si. Por 
meio desta participação, os cegos vão construindo uma nova identidade, 
passando a serem membros ativos da comunidade, da categoria e da 
classe social a que pertencem. As demais pessoas começam a percebê-
los não mais enquanto objetos de caridade, mas sim, como sujeitos 
plenamente capazes de contribuir para a resolução dos problemas 
vivenciados pela humanidade (CARVALHO, ROSA e TURECK, 2008, p. 
142). 

 
 Neste sentido, a Comissão de Formação e Educação da ACADEVI reuniu-se com o 
Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE) da UNIOESTE e o Instituto Paranaense de Cegos (IPC) para organização e 
realização do XIII Seminário da Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência 
Visual de Cascavel (ACADEVI) e o I Encontro de pessoas cegas. Os eventos ocorreram 
entre os dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019, com a temática: Diálogos e aproximações 
com e entre entidades e associações. Nessa edição, foi estreitado o diálogo entre às 
pessoas com deficiência visual, suas entidades e associações representativas e o tema 
tem caráter significativo no cenário político contemporâneo, pois existe a necessidade de 
problematizar as barreiras sociais que ainda impedem o exercício em termos da plena e 
difícil cidadania da pessoa com deficiência visual. 
 
Procedimentos Adotados 

 
 As atividades da Comissão de Formação e Educação, envolveram a leitura e 
discussão dos relatórios anteriores dos seminários da ACADEVI e de textos para o 
subsídio de discussões. Desta forma foi realizada a organização das mesas temáticas; da 
plenária final; da proposta das comissões de trabalho durante o evento; da coordenação, 
da realização do relatório final e o auxílio na elaboração e encaminhamento das propostas 
oriundas do seminário. 
 O referencial teórico adotado para a discussão foi a Teoria Histórico-Cultural que 
tem em Lev Semenovitch Vigotski (1896-1934) seu principal expoente. Este autor dedicou 
grande parte de seus escritos ao estudo sobre o defeito e suas consequências sociais. 
 O autor preconiza que: “o defeito por si só não decide o destino da personalidade, 
mas suas consequências sociais, sua realização sociopsicológica” (VIGOTSKI, 2019, p. 
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41). Será nas relações sociais que a deficiência será materializada: "A criança com defeito 
não é necessariamente uma criança com deficiência" (VIGOTSKI, 2019, p. 156). 
 Assim, Vigotski (2019) compreende que uma pessoa com deficiência não está 
fadada ao fracasso e a invalidez, que pelo conflito estabelecido com o meio, onde as 
exigências sociais entram em contradição com as limitações impostas pelo defeito, 
resultando em uma força motriz, que pode estimular o desenvolvimento da personalidade 
como um todo. Esta relação pode levar à constituição de uma superestrutura psíquica 
capaz de reorganizar toda a vida da pessoa, tornando-a alguém de plena valia social. 
 

Se algum órgão, devido à deficiência morfológica ou funcional, não é 
capaz de cumprir inteiramente seu trabalho, o sistema nervoso central e o 
aparato psíquico assumem a tarefa de compensar o funcionamento 
insuficiente do órgão, criando sobre este ou sobre a função deficiente 
uma superestrutura psíquica que tende a reforçar o organismo no ponto 
débil e ameaçado (VIGOTSKI, 2019, p.146). 

 
 Partindo dessa premissa teórica as pessoas com deficiência visual podem e devem 
estar organizadas em movimentos sociais lutando pelo acesso ao trabalho, à educação, a 
assistência social, ao lazer, ao esporte, etc.  
 
Resultados 

 
O trabalho da Comissão de Formação e Educação resultou na organização e 

realização do XIII Seminário da Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência 
Visual de Cascavel (ACADEVI) e seu I Encontro de pessoas cegas, intitulado: diálogos e 
aproximações com e entre entidades e associações, com carga horária de 24 horas. O 
evento aconteceu no Centro Arquidiocesano da Pastoral situado a Rua Jorge Lacerda, nº 
1567, Jardim Jussara no município Cascavel – PR. O evento contou com a presença 108 
pessoas com deficiência visual e/ou seus familiares e professores da área, dos Estados 
do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de Goiás. O encontro foi organizado no 
formato de palestras, debates interativos e também três plenárias temáticas prévias à 
plenária final. Os participantes contaram com acesso a deslocamento, alojamento, café da 
manhã, almoço e jantar gratuitamente.  

As atividades realizadas pela Comissão de Formação e Educação tiveram uma 
carga horária de 40 horas, com encontros coletivos, leituras prévias, ampla discussão e 
debate com todos os participantes, objetivando planejar, organizar, realizar e registrar as 
atividades desenvolvidas no referido evento. Ainda houve a realização de 
encaminhamentos quanto ao relatório final e a elaboração e das propostas oriundas do 
evento. 
 
 
Considerações Finais 
 

A realização de Seminários de Cegos, tem se constituído em um espaço de 
formação, que marca as atividades da ACADEVI no município de Cascavel e que também 
tem envolvido outros espaços dentro do município de Cascavel, a exemplo do Programa 
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Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais - PEE, que tem 
sido um grande parceiro na realização destes eventos. 

Não há dúvidas de que a associação tem contribuído imensamente na construção 
de espaços de formação e é uma das únicas associações no Brasil com tal perspectiva; 
construída a partir de um momento histórico específico com pessoas advindas de 
espaços onde os movimentos sociais estavam fortemente organizados.  

Compreender a necessidade de espaços de formação advém de uma perspectiva 
teórica crítica que tem acompanhado os estudos desse coletivo no interior da ACADEVI, 
que tem ao longo, dos seus mais de 20 anos, lutado pelo acesso e pela garantia dos 
direitos. Na prática tem presenciado um número significativo de pessoas cegas e com 
baixa visão que trabalham e estudam, se formando em cursos de graduação e pós-
graduação no município de Cascavel. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
ACADEVI - Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual, 
acadevi@gmail.com, (45) 3226-9814. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR: 5956/2020 
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CURSO DE LIBRAS INSTRUMENTAL: DO PRESENCIAL AO REMOTO 

 
 

Denise Dumke1 (Subcoordenadora do curso de extensão) 
Francieli Giza2 (Docente do curso de Libras) 

 
Área Temática: (Comunicação) 

Linha de Extensão: (Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 
especiais) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Acessibilidade Linguística; Língua Brasileira de Sinais; Processo de 

ensino/aprendizagem remoto. 
 
Resumo 
 
A Língua Brasileira de Sinais foi regulamentada no ano de 2002, mediante legislação 
federal nº 10.436, como meio legal de comunicação com a pessoa surda. De modalidade 
visual-espacial, organizada com estrutura e gramática própria, por isso, torna-se essencial 
a difusão deste meio comunicativo em contextos sociais e educacionais. O trabalho a ser 
apresentado tem a proposta de registrar a transição do Curso de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) ofertado no período de 2011 a 2019 na Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – Campus Toledo de forma presencial, para a forma remota no ano de 2020. 
Também os desafios e possibilidades de aprender uma língua visual de forma remota. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e pesquisa ação. O aporte teórico a ser 
apresentado tem base nas legislações federais vigentes e nos estudos de autores da 
área. Devido à grande procura de forma presencial do “Curso de Libras Instrumental” 
durante os anos destacados, é de suma importância à oferta de formação nesta área, 
uma vez que ainda se encontram lacunas e fragilidades no processo inclusivo da pessoa 
surda. Em 2020, a pandemia do novo coronavírus provocou mudanças nas nossas vidas 
e, consequentemente, em relação à formação das pessoas. Para dar sequência a esse 
curso a forma encontrada foi o curso remoto para evitar aglomerações e preservar a 
saúde dos cursistas e das docentes, utilizou-se os mesmos métodos utilizados pela 
universidade seguir o mesmo caminho ao explorar o ensino remoto como alternativa para 
a longevidade do distanciamento. Assim foi nos exigida uma acelerada mudança, o que já 
observávamos na área da educação a muito tempo, e agora faz parte da nossa rotina. O 
curso foi realizado utilizando o aplicativo Meet para ministrar as aulas e interagir de forma 
presencial com os cursistas, e utilizado o e-mail e WhatsApp para enviar materiais e 
atividades. 

                                            
1 Especialista em Educação Especial: Educação Bilíngue para Surdos – Libras/Língua Portuguesa, da 
Faculdade Tecnológica América d Sul – Maringá - Paraná,. Intérprete de Libras pela Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus Toledo - Paraná, e-mail: denisedumke4@hotmail.com .  
2 Especialista em Docência do Ensino Superior com Metodologias Ativas do Centro Universitário Fundação 
Assis Gurgacz – Campus Toledo – Paraná. Professora de Libras pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – UNIOESTE/Campus Toledo-Paraná, e-mail: francieli.giza@unioeste.br.  
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Apresentação 
 

Conforme a Lei nº 10.436 de abril de 2002 que aprova a Língua Brasileira de Sinais 

– Libras como língua oficial da comunidade surda, percebe-se a necessidade da difusão 

desta para que o Sujeito Surdo tenha acessibilidade e possibilidade de comunicação em 

diversos locais da sociedade. Desta forma, é proposto Curso de Libras Básico e Curso de 

Libras Intermediário Instrumental separado em Módulo I e II, para propiciar aos 

interessados em adquirir uma nova língua e a possibilidade de interação com a 

comunidade surda. 

Quadros (1997) destaca o papel da Libras, que 

A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. As 
línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido para 
muitos, mas que significam a possibilidade de organizar as ideias, estruturar o 
pensamento e manifestar o significado da vida para os surdos. Pensar sobre a 
surdez requer penetrar no ‘mundo dos surdos’ e ‘ouvir’ as mãos que, com alguns 
movimentos, nos dizem o que fazer para tornar possível o contato entre os 
mundos envolvidos, requer conhecer a ‘língua de sinais’. Permita-se ‘ouvir’ essas 
mãos, pois somente assim será possível mostrar aos surdos como eles podem 
‘ouvir’ o silencio da palavra escrita. (QUADROS, 1997, p.119).  

 A importância de conhecer a cultura surda e sua forma de organização, segundo 

Strobel (2009, p. 27) “cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo 

a fim de se tornar acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais”. É a 

partir desse entendimento que a inclusão do sujeito surdo na sociedade e no ambiente 

educacional se desenvolverá. Carvalho (2004, p. 68) apresenta que os pressupostos da 

inclusão e da integração se diferem, pois, o primeiro a instituição educacional deve 

adaptar-se para o ingresso da pessoa com deficiência e a integração sugere que o sujeito 

se adeque às exigências postas pela instituição e pela sociedade. Acredita-se que a 

inclusão seja a prática que as instituições precisam utilizar, por esse motivo é 

disponibilizado o curso de Libras para proporcionar a comunicação de ouvintes e surdos. 

A comunicação humana é essencialmente diferente e superior a toda outra forma 
de comunicação conhecida. Todos os seres humanos nascem com os 
mecanismos da linguagem específicos da espécie, e todos os desenvolvem 
normalmente, independentemente de qualquer fator racial, social ou cultural. 
(SÁNCHEZ, 1990, p.17 apud QUADROS,1997, p. 45) 
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No ano de 2020 foi preciso deixar as aulas presenciais e entrar no mundo virtual, 

nas aulas remotas por conta da pandemia do nova corona vírus, e isso também foi 

preciso ser realizado com as aulas os cursos de Libras Modulo I da Unioeste campus 

Toledo.  

Os cursos citados já são ministrado desde o ano de 2011, as inscrições são 

realizadas no mês de fevereiro e o curso inicia no mês de março, são abertas 30 (trinta) 

vagas, destas normalmente todas são preenchidas. Neste ano de 2020, foram 

divulgados os cursos de Libras de forma presencial e 21 vagas foram preenchidas no 

curso básico modulo I e 7 vagas para o curso Intermediário modulo I. 

Nos demais anos citados os cursos modulo I era ministrado de março a junho e 

os cursos modulo II realizava-se de julho a novembro. Mas neste ano de 2020 só foi 

possível realizar o curso de Libras modulo I, que ocorreu de julho a novembro. 

 

Procedimentos Adotados 
 

Com o distanciamento dos alunos e as aulas remotas devido a pandemia do novo 

corona vírus, teve-se várias inquietações: as aulas dinâmicas teriam que ser adaptadas, 

as atividades em grupos teriam que ser individuais, o desconhecimento do uso de 

plataformas e falta de habilidade na utilização da internet por cursistas de mais idade e 

ainda explorar maneiras criativas e estratégias diversificadas de aprendizagem tratando-

se de uma língua Visual e aulas práticas. 

No Curso Básico, a primeira aula foi marcada para o dia 16 de março de 2020, 

nesta data a aula foi presencial, mas nem todos os cursistas inscritos estavam 

presentes. Já o curso Intermediário não teve aula presencial, o trabalho já iniciou 

remoto. Como já estava sendo divulgado pela Universidade que a partir deste dia o 

campus seria fechado por tempo indeterminado por medidas de segurança por motivo 

da pandemia, nesta mesma data foi comunicado aos cursistas que a universidade não 

teria data para retorno das atividades e que todos teriam que aguardar.   

No mês de junho se iniciou as organizações para o retorno das aulas de forma 

remota e assim também o curso de Libras que retomou as atividades via aplicativo 

Google Meet no dia 13 de julho de 2020, neste momento participaram das aulas 
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remotas somente 9 (nove) cursistas, destes 8 (oito) concluíram o curso com aprovação 

para cursar o curso básico de Libras Modulo II, e uma cursista não concluiu as 

atividades avaliativas. E o curso intermediário de Libras modulo I, 6 (seis) cursistas 

participaram das aulas, e somente 2 (dois) concluíram com aprovação o modulo I, seno 

que quatro cursistas não concluíram as atividades avaliativas. 

 Para o curso básico modulo I primeiramente foi pensado em aulas de Libras bem 

elaboradas, sempre conciliando a teoria com a prática, estas eram realizadas 

individualmente no momento da aula e posterior enviadas em forma de vídeos aos 

docentes, ainda foi utilizada atividades teóricas, de múltipla escolha e descritivas enviadas 

via grupo de WhatsApp, também foi utilizado vídeos com pequenos diálogos para que os 

cursistas pudessem aprender novos sinais e fixar os já estudados.  

Ainda foi dispostas atividades no aplicativo Kahoot e aplicada atividades online em 

sites de atividades com conteúdo em Libras. E Ao final de cada tema era aplicada 

atividades variadas de interação para fixar os sinais aprendidos. “O foco do ensino passa 

a ser o uso da língua, o que deu origem ao método comunicativo, cujo objetivo é ensinar o 

aluno a se comunicar (PEREIRA, et. al, 2011, p. 111, apud MARTINS – CESTARO, 

1999). 

O curso intermediário de Libras modulo I, a metodologia adotada foi utilizar o 

Google Classroom, a docente disponibilizou as atividades com vídeo em Libras (feito pela 

professora surda) com materiais de apoio teórico sobre a gramática da Libras, utilizou-se 

também o google formulário para realizar as atividades. No final deste curso, foi solicitado 

uma avaliação prática, as alunas deveriam gravar um vídeo em Libras para obter a nota 

final. 

 Segundo Pereira (et. al, 2011, p. 112) “Ao usar a Libras, os aprendizes terão a 

oportunidade não só de entender e produzir os sinais, mas também de combiná-los em 

estruturas frasais e em pequenos relatos”. Assim, as docentes do curso almejam a 

efetivação da acessibilidade linguística para a pessoa surda, uma vez que quanto mais 

pessoas conhecedoras e fluentes, mais os surdos terão a oportunidade de inserção e uso 

efetivo de comunicação em sua própria língua. 

  
Resultados 
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 A aula remota é uma modalidade online em que os docentes e os cursistas não 

precisam estar no mesmo ambiente fisicamente, essas aulas apresentam impactos 

positivos e impactos negativos, com a presença das tecnologias digitais e de 

plataforma online, podemos afirmar que os conteúdos planejados foram aprendidos com 

apreço mesmo com algumas barreiras.  

 Citamos alguns impactos positivos tais como atividades online, aula gravada, chat, 

vídeo em Libras, material apoio online, WhatsApp utilizado em grupo e individual para 

repassar as informação, conteúdos e tudo o que foi relacionado a Libras, ainda praticar a 

Língua através de vídeo chamada com professora. 

 Por outro lado, citamos os impactos negativos, como: a qualidade da internet, a 

qualidade da imagem, dificuldade de visualizar a configuração de mão, dificuldade de 

utilizar as expressões faciais e corporais, e o uso do espaço. 

 
Considerações Finais 
 

Como já mencionado, por ser uma língua visual o cursista necessita ter ligações 

espaço-visuais e prática para obter conhecimento sobre ela, e podemos afirmar que isso 

foi possível no curso básico pois a minoria não obteve aproveitamento por não 

conseguir realizar as atividades avaliativas nas datas propostas. Isso foi possível pois as 

cursistas eram assíduas as aulas remotas pois cada aula era uma metodologia e 

didática diferenciada, especifica para cada tema.  

Não há como comparar as aulas presenciais, o contato direto com os alunos com 

o meio remoto, ver-se por uma telinha. A vida mudou, e a forma de ensinar também 

precisou ser alterada, apesar disso foi possível explorar o conhecimento do aluno, trazê-

lo, a participar ativamente das aulas sentindo-se confortáveis e seguros. 

Sabe-se que a pandemia vai passar, porém o conhecimento adquirido neste 

momento irá permanecer. 

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
Unioeste - PEE/Toledo  
Fone: 45-3379-7000 
E-mail: peetoledo@unioeste.com.br 
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ESPORTE E SAÚDE: LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL  

 
Edneia Fátima Brambilla Torquato1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Celso Machado2, Erica Costa Brancalhão3, Rose Meira Costa4, Maria Goreti 
Weiand Bertoldo5, Pedro Augusto da Silva6 

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (pessoas com deficiência) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Saúde, Inclusão, Esporte. 
 
Resumo 
 
O projeto, parceria Unioeste e Liga de Futsal, desenvolveu trabalho de atendimento a 
todas às pessoas, tendo no esporte futsal uma ferramenta de inclusão social. As ações 
ocorreram semanalmente no ginásio de esportes da Universidade, com orientação de 
Professor de Educação Física, sessões de 60 a 120 minutos. O esporte coletivo, futsal, 
corroborou para uma melhora da saúde física e mental dos participantes. 
 
Apresentação 
 
Praticar esporte regularmente é fundamental para a saúde e, conforme orienta a 
UNESCO, um direito que contempla a todas às pessoas, incluindo as minorias menos 
favorecidas, como as pessoas com deficiência (PcD), em qualquer lugar do mundo. Na 
contemporaneidade é visível a necessidade da pratica de atividades físicas, 
independentemente da idade e sexo, visando um melhor desempenho físico e mental. O 
esporte melhora a qualidade de vida, aprimora a concentração, coordenação motora, 
equilíbrio, força, agilidade, reflexo e, no caso da PcD proporciona uma maior 
independência no seu dia a dia (MONTEIRO; SILVA, 2010; UNESCO, 2019). 
Para que isso seja possível é necessário incentivar a criação, ou mesmo 
complementação, de áreas de esportes e lazer com equipamentos adaptados, se 
necessário, e pessoal qualificado para orientar e possibilitar o acesso das PcD e “suprir a 
carência dessa população no que diz respeito aos seus direitos, já que estamos na era da 
inclusão e muito se fala em incluir não só o deficiente físico, mas também o visual, mental 
e auditivo dentro de uma sociedade como um todo” (MONTEIRO; SILVA, 2010, p.1). 
Os esportes podem ser praticados por PcD, em quase sua totalidade e, considerando seu 
grau de deficiência e suas dificuldades são feitas algumas modificações de regras e 
adequações que possam facilitar a prática promovendo a participação de um maior 

 
1 Doutor, Ciências Biológicas, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: edneiabt@gmail.com.  
2 Mestrando, Educação, CECA, campus de Cascavel. E-mail: celsomachado@hotmail.com. 
3 Graduanda, Pedagogia, CECA, campus de Cascavel. E-mail: erica11cta@gmail.com. 
4 Doutor, Ciências Biológicas, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: rosecb@gmail.com.  
5 Mestre, Fisioterapia, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: Maria.Bertoldo@unioeste.br 
6 Graduando, Fisioterapia, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: pedro.augusto.dasilva@hotmail.com.  

1106



 

 

número de PcD. Rodrigues (2006, p. 65) coloca que “a deficiência é uma condição em 
grande parte construída socialmente”, ou seja, é uma construção de valores decorrentes 
da sociedade e da cultura. A PcD tem as mesmas necessidades que as sem deficiências, 
como afetivas, físicas, mentais e sociais, e não as tendo acabam por se conformar; ficam 
na inatividade, vindo a fazer parte de grupo sedentários, o que só faz acentuar mais e 
mais os efeitos de suas limitações.  
O sedentarismo é crescente na sociedade moderna e os esportes coletivos, tanto por 
competitividade quanto por diversão, oferecem a possibilidade de envolvimento em um 
desafio satisfatório que melhora a condição física. Eles também fornecem benefícios 
sociais, pois oportunizam a integração e a sociabilização com colegas e amigos, 
deficientes e não deficientes, em um ambiente de lazer; além de permitir que, no caso da 
PcD descubra que é possível, apesar das limitações, ter uma rotina normal e saudável. 
Estes aspectos conferem ganho psicológico, com melhora na autoconfiança e na 
autoestima e, com isso, os praticantes esportivos tornam-se mais otimistas e seguros. 
O futsal é um esporte coletivo que teve origem no Uruguai, em 1934, bastante praticado 
no Brasil devido a sua praticidade, tanto no reduzido número de jogadores na partida, 
quanto no espaço menor que exige, e, assim como o futebol, bastante popular. Muito 
embora mantenha em comum sua essência, o futsal apresenta algumas regras 
diferenciadas em relação ao futebol de campo, como uma bola mais leve; entretanto, a 
principal característica é o dinamismo e a velocidade. 
O acompanhamento por profissional da área esportiva é fundamental e, deve-se iniciar 
com exercícios simples, observando qual a melhor maneira de executar a atividade física 
e de forma gradativa para que a mesma não sofra nenhum desconforto durante as 
atividades. E quanto mais exercícios físicos uma pessoa, por exemplo, com mobilidade 
reduzida realizar, melhor será a resposta corporal aos movimentos, desenvolvendo e 
aprimorando habilidades motoras e funcionais, de forma a superar as situações de 
dificuldades diárias, possibilitando uma vida mais saudável e independente (MONTEIRO; 
SILVA, 2010). 
 
Procedimentos Adotados 

 
O projeto envolveu a prática de atividade física, através do esporte futsal, e foi executado 
no ginásio de esporte da Unioeste, Campus Cascavel. As inscrições foram realizadas via 
site institucional, que foi desenvolvido para o projeto. As atividades no futsal englobaram a 
avaliação física preliminar, considerando medidas antropométricas e potencial dos 
participantes. Na sequência, foi trabalhado a fundamentação do esporte: adaptação a 
bola do jogo; iniciação ao esporte coletivo; condução de bola; drible; cabeceio; chutes a 
gol; marcação; preparação de goleiros; preparação dos fixos; preparação dos alas; e 
preparação física adaptada ao futsal. 
Trabalho técnico com domínio de bola, 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5; tiro de canto; tiro 
lateral; tiro penal; treinamento de faltas; sistemas de jogo; defesa meia quadra; e defesa 
pressão. Treinamento coletivo e individual, além da preparação psicológica voltada a 
construção da equipe, e questões do vencer e perder (vitórias e derrotas). Ainda, nos 
treinos houve a presença contínua, acompanhamento e participação dos pais ou 
responsáveis pelos atletas. 
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Resultados 
 
O projeto atendeu a comunidade Cascavelense na prática desportiva do futsal e, foi 
possível vislumbrar a contribuição para a formação física dos participantes, 
desenvolvendo ou melhorando suas capacidades e habilidades, de forma a manter uma 
vida saudável e equilibrada. Conforme relatos dos alunos participantes, bem como de 
seus responsáveis, a atividade gerou estímulo com o uso adequado do tempo ocioso, 
direcionando a um estilo de vida saudável. Possibilitou a valorização das habilidades 
individuais e do senso de compromisso com o coletivo. Some-se a isso, um maior 
comprometimento com os estudos, fato que foi reforçado nas aulas e com atitude 
responsável e crítica (figura 1). 
O site desenvolvido para o projeto propiciou uma fonte importante de informações e 
contato e o mesmo ficou hospedado no portal da Unioeste, endereço 
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/liga-metropolitana-futsal (figura 2). 
A abertura de espaço para os participantes desenvolverem as atividades físicas despertou 
a cooperação, autonomia e aprendizado através de estratégias de convivência em equipe, 
bem como a participação em competições durante os treinos. E, finalmente, foi possível 
valorizar o espaço criado, como espaço alternativo para o desenvolvimento social, 
cultural, esportivo e de saúde, assegurado com a formação de turmas e equipes mistas, 
colaborando na promoção do bem-estar para todos, em todas as idades, numa perfeita 
integração e respeito a todas e todos os participantes. 
Assim, houve a valorização da Liga e da Universidade como espaço alternativo de 
esporte e desenvolvimento social, cultural, esportivo e de saúde. As aulas foram 
acompanhadas pelos pais ou responsáveis dos atletas e foi verificado seu envolvimento 
nos trabalhos realizados, incluindo-se a torcida, que conferiu grande empolgação nos 
atletas.  
No mês de agosto de 2019, a equipe de trabalho do projeto, foi convidada pela 
Associação Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas – ABFC, para participar como 
voluntários dos eventos AMERICAS CUP e APFC CHAMPIONS CUP que ocorreu na 
cidade do Rio de Janeiro (figura 3). Atividade inclusiva disputada por atletas que fazem 
uso de cadeira de rodas motorizadas provenientes do Brasil, Argentina, Uruguai, Estados 
Unidos, México e Canadá sem distinção de gêneros, ou seja, meninos e meninas a partir 
de seis anos de idade podem jogar no mesmo time. No evento houve o aprendizado e 
vivência das normas do futsal para cadeirantes, além da integração social com as PcD 
provenientes de diferentes países do continente Americano. A interação com os 
organizadores e cadeirantes que participaram do evento foi muito importante para 
perceber que necessitávamos adaptar melhor o espaço físico e os equipamentos que 
seriam utilizados pelas PcD no projeto. 
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Figura 1- Equipe de participantes do projeto de extensão no ginásio da Unioeste. 

 

 
Figura 2- Imagem do site do projeto de extensão no portal da Unioeste. Disponível em 

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/liga-metropolitana-futsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03 - Fotos dos eventos Americas Cup & Champions Cup 2019. 
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Considerações Finais 
 
A Unioeste viabilizou o espaço e a Liga Metropolitana de Futsal a qualificação técnica 
para o desenvolvimento do projeto, com a participação de alunos da educação básica da 
rede municipal e estadual de ensino, de forma gratuita. O dinamismo da atividade 
propiciou a integração dos participantes, de ambos os sexos, com e sem deficiências, 
sem descriminação. 
Entretanto, houveram dificuldades na execução do projeto que envolveram questões de 
transporte dos alunos, pois trata-se de estudantes de escolas públicas de toda Cascavel; 
assim, houve a dependência dos pais e responsáveis, o que impossibilitou a participação 
de uma maior quantidade de praticantes. Da mesma forma, em relação as PcD. O projeto 
foi conduzido sem custos e inúmeras tentativas foram feitas, na busca de patrocínio junto 
ao poder público municipal, estadual e federal, além da iniciativa privada, que viabilizasse 
recursos para aquisição de material esportivo; mas, não obtivemos êxito, o que resultou 
em falta de material para as atividades, como: cadeiras de roda elétricas, bolas, cones, 
cordas, etc... Ainda, no período de desenvolvimento houve a reforma do ginásio, que 
interrompeu temporariamente as atividades e de forma definitiva a pandemia da Covid-19, 
que no momento inviabiliza a sua continuidade. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
O site desenvolvido foi intitulado “Esporte e Saúde: Liga Metropolitana de Futsal”, e foi 
alocado no portal da Unioeste, link institucional 
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/liga-metropolitana-futsal (figura 01). No site foram 
inseridas informações relevantes do projeto, contatos e conhecimentos gerais sobre o 
futsal. Apresenta o histórico dos participantes do projeto; regras; cronograma; inscrições; 
imagens; links relacionados; notícias; e fale conosco. Representando um importante canal 
de comunicação. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
56905/2019 de 01/05/2019 
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FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO NO ENSINO SUPERIOR 
 
 

Vera Lúcia Ruiz Rodrigues da Silva1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Margarette Matesco Rocha2, Letícia Zago de Oliveira3, Jane Peruzo 

Iacono4, Ana Paula da Silva Leonel5, Dorisvaldo Rodrigues da Silva6 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Pessoa com deficiência, incapacidades e necessidades especiais 

Modalidade: Comunicação oral 
Palavras-chave: Formação Continuada; Atendimento Educacional Especializado; Ensino 

Superior. 
 

 
Resumo 
 
O curso de Formação Continuada do PEE é fundamental para aperfeiçoamento do 
trabalho realizado junto aos acadêmicos, docentes e técnicos que necessitam de 
atendimento especializado. Até o momento foram ministradas 6 apresentações sobre o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) em sua singularidade ao Ensino Superior 
com a média de 29 participantes. A Atividade tem propiciado à equipe do PEE reflexões 
sobre as ações desenvolvidas numa relação dialógica entre teoria e prática. 
 
 
Apresentação 
 
 
O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE) tem desenvolvido diversas ações de extensão visando à promoção da educação na 
perspectiva da educação inclusiva, de modo a atender as demandas postas à Unioeste. 
Em virtude do número de acadêmicos, docentes e técnicos que este Programa atende, 

 
1 Doutora, Pedagoga. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais/CECA, campus Cascavel. E-mail: Vera.Silva@unioeste.br 
2 Doutora, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais, campus 
Francisco Beltrão. E-mail: margarette.rocha@unioeste.br 
3 Acadêmica, Letras/ Português-Espanhol, CECA, campus de Cascavel. E-mail: 
leticiazagooliveira@hotmail.com 
4 Doutora, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais/CECA, 
campus Cascavel. E-mail: jane.iacono@unioeste.br 
5 Doutora. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais/CECA, 
campus Cascavel. E-mail: ana.leonel@unioeste.br 
6 Doutorando em Ensino de Ciências e em Educação Matemática. Psicólogo. Membro do Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE)/CECA. Campus Cascavel. 
E-mail: drsilva555@gmail.com 
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houve, de modo significativo, a ampliação do número de docentes/técnicos para o 
atendimento educacional especializado.  
Nessa conjuntura, a composição da equipe do PEE possui uma diversidade de 
profissionais, acadêmicos e técnicos com formações variadas. Fato este que levou a 
equipe a compreender a importância e necessidade de este grupo aliar conhecimentos 
sobre a Educação Especial para o Ensino Superior e sua articulação com o processo de 
inclusão das pessoas com deficiência/necessidades especiais no contexto brasileiro. 
Neste ínterim foi criado um curso de Formação para os integrantes do PEE.  
Outro fator influenciador para a dedicação de todos nesta formação continuada se refere 
ao constante ingresso de acadêmicos com características diversas em relação às 
necessidades educacionais especiais, o que impõe aos servidores que atuam no PEE 
constante desafios, aprimoramentos e novas apropriações de conhecimentos sobre AEE. 
Então, esta formação se constitui em uma ação de esforço conjunto de todos os 
participantes, exigindo de cada uma, disciplina, organização laboral e pessoal para que 
possam se fazer presentes e contribuírem com as reflexões de cada temática abordada. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia empregada está estruturada em duas etapas. A primeira está composta 
por 13 encontros de 2 horas cada (16h00 as 18h00), uma vez por semana (segundas-
feiras), de forma remota. Em cada encontro haverá um ministrante responsável pelo 
conteúdo. A segunda etapa terá encontros quinzenais, em que os tópicos estudados 
serão definidos pela equipe no decorrer das atividades, conforme necessidade de 
aprofundamento de temáticas elencadas pela equipe. O público são os servidores, 
estagiários e bolsistas que trabalham no Programa. Contudo, devido a ao fato de a equipe 
colegiada do PEE ser composta por docentes, técnicos, estagiários, bolsistas e membros 
da comunidade externa, o curso de formação foi aberto para a participação de membros 
da comunidade externa e servidores vinculados ao PEE, mas que não atuam de modo 
direto no setor. 
Como os Tradutores e Intérpretes da Libras/Língua Portuguesa estão participando como 
agentes na formação, se realizou parceria com o Núcleo de Educação a Distância da 
UNIOESTE (NEADUNI) – Colegiado do curso de Bacharel em Libras, para que os 
acadêmicos dessa graduação, na etapa de estágio curricular no processo de tradução e 
interpretação da Libras/Língua Portuguesa atuassem como Tradutores e Intérpretes de 
Língua de Sinais TILS. Essa articulação traz benefício para a equipe do PEE ao 
possibilitar que seus TILS possam participar da referida formação continuada, assim 
como se constitui em campos de estágio para acadêmicos do curso de Letras/Libras da 
Unioeste. 
 
Resultados 
 
No total são 42 participantes entre ouvintes e ministrantes. Desse total, 06 atuam como 
TILSP – Estagiárias do curso de graduação Letras/Libras/EAD/NEADUNI e 16 são 
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ministrantes/participantes, sendo 01 deles membro do PEE da comunidade externa e 01 
ministrante convidado da UEL.  
Até a presente data foram ministradas seis temáticas. Como se pode observar no quadro 
abaixo. 
 
Quadro 1: Apresentações realizadas no segundo semestre de 2020. 
 

Número de 
participantes/encontro 

Temas 

35 1º Encontro: Contextualizando o Programa Institucional de 
Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE)  
Referência: Pessoa com Deficiência: problematizando o 
debate. Edunioeste, 2014.  

33 2º Encontro: A Pessoa com deficiência na História: dos mitos à 
ciência – Referência: Pessoa com Deficiência: aspectos 
teóricos e práticos. Edunioeste, 2013.  

19 3º Encontro: Concepção de Pessoa com Deficiência 
Referência: Obras Completas – Tomo V: Fundamentos de 
Defectologia. Tradução PEE. Edunioeste, 2019.  

28 4º Encontro: A Pessoa com deficiência Visual e o contexto 
educacional no ensino superior. 
Referência: Pessoa com Deficiência, Educação e Trabalho: 
reflexões críticas. Edunioeste, 2015.  

31 5º Encontro: A Pessoa com Deficiência Intelectual e o contexto 
Educacional no Ensino superior.  
Referência: Reflexões na Perspectiva e em Defesa de uma 
educação Inclusiva para Todos. Edunioeste, 2019.  

28 6º Encontro: Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem no 
contexto educacional do ensino Superior 
Referência: Criatividade em indivíduos com transtornos e 
dificuldades de aprendizagem: revisão de pesquisas. Revista 
Quadrimestral da Associação Brasileira de Pesquisa Escolar, 
2015.  

 
Observa-se que a maioria dos ministrantes são membros da equipe do PEE. Em especial, 
na temática Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem o PEE contou com a contribuição 
de um profissional do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Estadual de Londrina. 
Momento enriquecedor, em que os participantes puderam ter acesso à conhecimentos e 
formas de organização do AEE em outra universidade estadual paranaense. Destaca-se 
que a formação foi organizada buscando temáticas mais amplas nos três primeiros 
encontros e temáticas mais específicas nos encontros subsequentes, fornecendo 
reflexões e subsídios tanto para o entendimento da trajetória da Educação Especial na 
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história e na própria instituição, como para o atendimento das necessidades educacionais 
especiais em cada área de deficiência. 
O número em média de participantes até a presente data é de 29. Nestes encontros os 
autores norteadores das análises e reflexões foram: BRASIL, 2008; Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), bem como a literatura pertinente a 
cada tema que era disponibilizada aos participantes antes de cada encontro. 
As demais temáticas, citadas a seguir, terão continuidade a partir de 02/02/2021. 
Destaca-se que as datas dos encontros serão reavaliadas com todos os participantes, 
face à agenda 2021 de todos os envolvidos e que ao final dos encontros será realizada 
uma avaliação da formação para fornecer indicativos sobre a validade dessa proposta. 
 
Quadro 2: Encontros em 2021 
 

7º Encontro: Autismo e o contexto educacional no Ensino superior  

8º Encontro: Pessoa com Deficiência Física e o contexto educacional no Ensino 
Superior  

9º Encontro: A Pessoa com deficiência auditiva/surda e o contexto educacional no 
ensino superior.  

10º Encontro: Competência linguística do TILSP: influência no processo de aquisição de 
conteúdos por parte do estudante surdo.  

11º Encontro: Orientação sobre adaptação de textos às pessoas com deficiência visual  

12º Encontro: Conhecimento, aplicação e análise dos Formulários: Ficha de entrevista, 
questionário Pessoal e Questionário de Vivência Acadêmica  

13º Encontro – Contextualização do AEE  

Avaliação com os participantes sobre o curso de formação. Pontos da Avaliação: 
frequência dos participantes (dia da semana e horário); Conteúdos ministrados 
(metodologia e referências); Análises (contribuições do conteúdo para a atuação do 
profissional que atua no PEE); sugestões para continuidade, alterações no conteúdo, no 
dia e horário de encontro caso haja continuidade).  

 
Considerações Finais 
 
O curso de Formação Continuada promovido pelo PEE, permitiu a disseminação de 
conhecimentos científicos aprofundados para o aprimoramento do Atendimento 
Educacional Especializado aos profissionais de AEE que propiciam o serviço de apoio 
pedagógico em sala de aula e extraclasse aos acadêmicos que necessitam deste 
atendimento. Além disto oportunizou a socialização de experiências desenvolvidas em 
outra Universidade e entre os campi da Unioeste. Essa socialização torna-se importante 
ao considerar que a inclusão de alunos com deficiência no ensino superior “é recente e 
ainda demanda vasta pesquisa para a compreensão do acompanhamento desses alunos” 
(SANTOS; HOSTINS, 2015). 
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Ressalta-se que parcela dos conteúdos a serem abordados nos próximos encontros serão 
definidos no coletivo dos participantes, devido à dinâmica do AEE no Ensino Superior. 
Nesta alínea observa-se que a atuação no ensino superior coloca uma demanda de 
estudos e aperfeiçoamento aos profissionais do PEE de modo contínuo, face as 
singularidades dos acadêmicos que utilizam o serviço de AEE. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail; vera.silva@unioeste.br, pee.coordenacao@unioeste.br 
Telefone: (45) 3220 7370 
Atividade de Extensão: projeto – modalidade de curso 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 60810/2020 
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GRUPO DE APOIO A PAIS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA ENVOLVENDO FAMÍLIAS DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA 

 
Douglas Roberto Borella1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Gabriela Simone Harnisch2 (Sub-Coordenadora da Ação de Extensão) 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência; Transtorno do Espectro Autista; Família. 

 
Resumo 
 
A literatura demonstra que ser mãe ou pai de uma criança com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) é um grande desafio devido às características da condição de saúde e 
educacional que exige dos pais grande dedicação. Para tanto, foi criado em 2019 o Grupo 
de pais de pessoas com Autismo com o objetivo de promover trocas de conhecimentos e 
experiências. Assim, o objetivo do presente estudo é o de relatar a experiência de um 
projeto de extensão envolvendo famílias de pessoas com TEA.  

 
 
Apresentação 
 

Os transtornos do espectro autista (TEA) são um grupo de transtornos do 

neurodesenvolvimento que se caracterizam por, principalmente, déficits na interação 

social e comunicação, um repertório restrito de interesses e comportamentos 

estereotipados ou repetitivos (GADIA; ROTTA, 2016; CYPEL, 2013). É um distúrbio 

complexo que pode estar associado a sintomas com características fora do domínio 

social, como dificuldades na coordenação motora ampla e fina, no equilíbrio e 

anormalidades sensoriais. Foi cogitado que os sintomas associados poderiam ser 

candidatos a marcadores de risco importantes, embora não sejam específicos nem 

constantes no TEA (GADIA; ROTTA, 2016). 

 
1 Doutor em Educação Especial. Docente do Curso de Educação Física – Licenciatura. Centro de Ciências 
Humanas, Educação e Letras, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: douglas.borella@unioeste.br 
2 Doutora em Educação Física. Docente do Curso de Educação Física – Licenciatura. Centro de Ciências 
Humanas, Educação e Letras, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-mail: 
gabriela.harnisch@unioeste.br 
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Gadia (2006) relata que se sabe que o autismo não é uma doença única, mas sim 

um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido do ponto de vista comportamental, 

que apresenta etiologias múltiplas e se caracteriza por graus variados de gravidade. Ao 

longo dos anos, desde a sua descoberta, o autismo tornou-se um desafio para 

neurologistas e psiquiatras infantis e sua definição vem sofrendo modificações a partir de 

uma nova compreensão. Lampreia (2003) corrobora que algumas crianças manifestam 

uma história de desvio do desenvolvimento desde os primeiros dias de vida, outras 

apresentam os sintomas atípicos somente após dois anos de suposta “normalidade”. 

No passado, tratava-se de um distúrbio raro, com incidência aproximada de 1 para 

2.500, na década de 1980. Dados publicados posteriormente remeteram a prevalência, 

dependendo dos critérios de inclusão, variando de 4 a 13 em cada 10 mil crianças, 

ocupando o terceiro lugar entre os distúrbios do desenvolvimento infantil, estando à frente 

das malformações congênitas e da síndrome de Down (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 

2004; MARTOSPÉREZ, 2006). De forma mais recente evidenciou-se que a sua 

prevalência tem aumentado gradativamente, sendo de 1 para 68 crianças (CYPEL, 2013), 

já quanto ao sexo, a prevalência é de quatro meninos para uma menina com TEA (BOSA; 

CALLIAS, 2000; PAULA et al., 2011). 

Gadia e Rotta (2016), explicam que, após o diagnóstico iniciam-se as intervenções 

que devem atingir dois objetivos: ajudar a criança a adquirir habilidades funcionais para 

poder usar todo seu potencial e reduzir a rede de comportamentos mal-adaptativos que 

interferirem no comportamento. As intervenções seguem um plano multimodal, 

multidisciplinar, individual e partem do princípio de que toda a criança com TEA tem 

capacidade de aprender, cada uma dentro de suas condições peculiares. 

Dentre as intervenções, destacam-se: terapia fonoaudióloga, terapia ocupacional, 

terapia psicopedagógica, terapia psicológica, musicoterapia, Técnicas de modificação do 

comportamento e Programas educacionais e/ou de trabalho (GADIA; ROTTA, 2016). A 

cooperação entre neurologistas, psiquiatras, neurocientistas, psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas comportamentais, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, 

educadores e, principalmente, as famílias é crucial para permitir uma visão mais clara do 

ser social como um todo (GADIA; ROTTA, 2016). Todas as formas de intervenção 
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precoce preconizam o apoio aos pais, que, assim como a criança, também necessitam de 

acolhimento, atenção e orientação (PORCIUNCULA, 2016). 

Todavia, ao trabalhar junto de famílias de crianças com TEA, por muitas vezes 

depara-se com uma realidade bastante difícil. Não é raro ouvir de pais que já passaram 

por um longo caminho em busca de respostas que suas inquietações são desnecessárias. 

Muitos referem ter suas preocupações descartadas por escutarem que não se pode 

comparar uma criança com outra ou, ainda, que cada criança tem seu tempo. Com esse 

discurso, o tempo vai passando, as famílias se desgastam, se confundem e, o que é mais 

preocupante, a criança com sinais de TEA vai crescendo sem ser bem compreendida e 

sem receber o atendimento de que necessita (PORCIUNCULA, 2016). 

Guralnick (2000) argumenta que fatores estressores afetam as famílias das 

crianças com autismo. A grande quantidade de informação sobre o processo de 

diagnóstico, os problemas de saúde, a identificação de profissionais e programas e as 

recomendações e atividades terapêuticas. Todo o processo de diagnóstico e avaliação e 

as diferentes perspectivas dentro da família podem resultar em sofrimento interpessoal e 

familiar, contribuindo para um isolamento social. Além disso, há a necessidade de se 

alterar horários e rotinas, além da necessidade de tempo e energia para a identificação de 

serviços terapêuticos. 

Diante disto, no ano de 2019, pais de pessoas com TEA procuraram a Unioeste em 

busca de informações, conhecimentos e apoio. Juntamente com o Professor Douglas R. 

Borella, surgiu o Grupo de apoio a pais de pessoas com TEA enquanto Projeto de 

Extensão. Deste modo, surge o objetivo do presente estudo: relatar a experiência de um 

projeto de extensão envolvendo famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.  

 
Procedimentos Adotados 
 
 O Grupo consiste em criar oportunidades de obter conhecimentos teóricos e 

práticos acerca da aceitação e adaptação do filho na família; contribuição com a 

qualidade de vida dos pais e dos filhos; disseminação do conhecimento sobre as 

características de cada deficiência ou transtorno; possibilidade dos pais conhecerem 

outros pais e outras crianças, tendo oportunidade de trocar experiências em situações de 
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vida diária e também nas indicações de exames clínicos necessários, médicos, 

especialistas, entre outros. 

Participam do projeto em torno de 20 famílias oriundas de Marechal Cândido 

Rondon, Quatro Pontes, Palotina, Toledo, Santa Helena e Entre Rios do Oeste, além dos 

professores coordenadores do projeto: Douglas Roberto Borella e Gabriela Harnisch. Não 

há acadêmicos vinculados diretamente ao grupo, mas em todos os encontros há a 

participação deles como ouvintes para o desenvolvimento de atividades, trabalhos e 

pesquisas. 

Desde o início das atividades, os encontros ocorrem uma vez por mês nas 

dependências da Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon, no período noturno. 

O cronograma de encontros é definido previamente com o grupo, no qual todos 

concordam com as datas e horários propostos. Durante os encontros as atividades são 

organizadas de acordo com os anseios oriundos das famílias, ou seja, o tema é proposto 

pelos participantes e a partir de então são convidados palestrantes e/ou outras maneiras 

de sanar as dúvidas existentes. 

Enfatiza-se que durante a maior parte do período de pandemia os encontros 

presenciais não foram realizados. Em agosto foram retomados alguns encontros de 

maneira remota síncrona, todavia, poucas famílias participaram com este formato devido 

a vários fatores, como: as dificuldades no acesso as tecnologias; mudanças na rotina das 

famílias, alterando assim muitas vezes o horário de trabalho; falta de interesse em 

participar da atividade de forma remota, dentre outros. Mesmo assim, os participantes 

permaneceram compartilhando de suas experiências, dificuldades, anseios, conquistas e 

alegrias com os demais por meio do grupo do WhatsApp. 

 

Resultados 

 

Desde o início das atividades do Grupo diversas atividades foram desenvolvidas 

junto dos participantes. Dentre estas, destacam-se: 

• Curso de extensão voltado as famílias, professores, equipe pedagógica e 

profissionais envolvidos na atenção às pessoas com TEA. Realizado em três 
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encontros, com total de 12 horas, ministrado na Unioeste pelos coordenadores deste 

projeto. Tal curso contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas; 

• Palestra realizada por uma nutricionista a respeito da influência dos fatores 

nutricionais nas condições de saúde e qualidade de vida das pessoas com TEA; 

• Palestra realizada por uma farmacêutica sobre as possibilidades de tratamento 

farmacológico para pessoas com TEA; 

• Atividade de lazer desenvolvida no Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon, 

realizada em uma tarde de domingo, na qual as famílias participaram e 

desenvolveram atividades recreativas conduzidas por acadêmicos do curso de 

Educação Física da Unioeste. 

Além das atividades elencadas, destacam-se os encontros mensais realizados, nos 

quais as famílias compartilham de suas experiências positivas e negativas, os sucessos e 

insucessos, mas, principalmente, das conquistas e avanços alcançados por seus filhos 

com TEA a cada dia.  

 
 
Considerações Finais 

 

 O projeto possibilitou aos participantes a troca de experiências e conhecimentos, 

fortalecendo principalmente o aspecto emocional dos pais. Diante disto, ficou evidente 

que o apoio às famílias teve reflexos na qualidade de vida não só dos pais bem como dos 

filhos.  

 A continuidade do projeto permanece na busca de orientar, encaminhar e 

acompanhar o desenvolvimento da pessoa com deficiência e de sua família, promover o 

convívio e a troca de experiências por meio de encontros de lazer e atividades de 

recreação e/ou esportes entre pais e filhos, disseminar a concepção da inclusão da 

pessoa com deficiência na escola e na sociedade; estabelecer inter-relações com Grupos 

semelhantes; promover debates, palestras, seminários, entre outras iniciativas fazendo a 

diferença na vida das pessoas com TEA e das suas famílias. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 
Douglas Roberto Borella – douglas.borella@unioeste.br – (45) 99904-1457  
Gabriela Simone Harnisch – gabriela.harnisch@unioeste.br – (45) 99969-8153 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
55752/2018 
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Inclusão de pessoas com deficiência visual na Unioeste de Francisco Beltrão: 

contribuições do PEE  
 

Margarette Matesco1  
Participantes: Andrea Ludmila Silva de Lima2 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Inclusão; Ensino Superior; Deficiência Visual. 
 
Resumo 
 
Esta produção tem por objetivo analisar as especificidades da inclusão da pessoa com 
deficiência visual dentro da universidade pública. Inicialmente, descreve-se as ações 
realizadas pelo Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais (PEE) para o atendimento de uma acadêmica cega que cursa Pedagogia no 
Campus de Francisco Beltrão, analisando os problemas e as soluções que transitam o 
acesso e a permanência de acadêmicos cegos na graduação, concomitante aos 
princípios e obrigações que perpassam o Direito, a favor de uma educação superior 
inclusiva.  
 
Apresentação 
 

O relato das ações aqui apresentadas tem como propósito expor a opinião e demandas 
de uma acadêmica cega e que poderá contribuir para a compreensão de como o espaço 
que contempla o ensino superior pode vir a ser mais inclusivo e de que maneira isso pode 
ser realizado. A vista disso, como determina a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 
6 de julho de 2015, em seu art. 3º, deve-se considerar a acessibilidade, o desenho 
universal, a tecnologia assistiva, as barreiras etc., para que facilite a entrada das pessoas 
com deficiência no espaço acadêmico e, além disso, que seja possível garantir a 
permanência dentro da instituição, pois, vale ressaltar, que a admissão do aluno é apenas 
o primeiro passo para uma universidade mais inclusiva, uma vez que os estudantes 
devem sentir-se incluídos em todas as instâncias e atividades visando  a continuidade dos 
seus estudos. 

Para tanto, 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), dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem 
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2 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Acadêmica do Curso de 

Filosofia da Universidade Paulista - Francisco Beltrão. andrea-limaa@hotmail.com. 
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como propósito desenvolver ações para garantir o ingresso e permanência das pessoas 
com deficiência ou alguma necessidade educacional especial no ensino superior. 

O programa auxilia no sentido de promover articulação com as coordenações de cursos e 
professores visando a inclusão dos acadêmicos com deficiência nas atividades em sala 
de aula e fora dela. Além disso, o programa por meio de apoio pedagógico oferece aos 
acadêmicos materiais e atendimentos que permitem o acompanhamento das atividades 
pedagógicas. Apesar desse esforço, entende-se que diversos fatores podem tornar-se 
obstáculos para inclusão, nesse sentido, realizou-se um diálogo com uma discente cega 
da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com objetivo de levantar e 
compreender sua opinião a respeito do processo de inclusão no ensino superior, 
apontando os aspectos favoráveis e desfavoráveis no decorrer desse processo. Essa 
preocupação deve-se ao entendimento do papel social da universidade pública, que deve 
responsabilizar-se por se fazer cumprir as políticas educacionais que tangenciam os 
moldes para a inclusão e à participação do aluno em todas as esferas educacionais e ao 
compromisso da instituição em proporcionar atividades que contribuam ao seu pleno 
desenvolvimento, o que inclui preparar o docente para receber, acolher e orientar este 
aluno (ARRUDA; CASTRO; BARRETO, p.2-3, 2020) 
 
Procedimentos Adotados 
 
Esse trabalho consiste na apresentação inicial de algumas atividades desenvolvidas pelo 
programa para a inclusão de uma aluna cega do campus de Francisco Beltrão e da coleta 
de informações com a acadêmica sobre o processo de inclusão no ensino superior. A 
coleta foi realizada apenas com uma acadêmica, por ser a única com deficiência visual no 
campus e que permitiu a divulgação dos dados. As atividades descritas foram 
desenvolvidas pelo programa nos anos de 2019 e 2020. Com a /paralização das 
atividades acadêmicas, em decorrência da COVID-19, e a consecutiva não oferta de 
disciplinas no primeiro semestre, as atividades da bolsista foram readequadas, sendo 
realizada então um trabalho mais teórico e a entrevista com a acadêmica.  

As ações realizadas pelo PEE do Campus de Francisco Beltrão junto a uma acadêmica 
serão descritas a seguir. A estudante é usuária do sistema operacional Dosvox, 
desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, que oferece mais de 80 
programas, incluindo aqueles que possibilitam acesso a internet, edição, leitura, 
impressão e formatação de textos, acesso a jogos lúdicos e didáticos etc. (Projeto 
Dosvox, s.d). No primeiro momento, às ações relativas ao atendimento das 
especificidades da acadêmica cega, foi desenvolvido ao longo do segundo semestre de 
2019 e envolveram estudos e ações elaboradas com a estudante e professores. Dentre 
essas ações destaca-se: a) organização das avaliações; b) descrição de figuras e 
imagens para a acadêmica, especialmente para duas disciplinas, contabilizando-se 
aproximadamente 60 imagens; c) orientações, orais e por escrito, aos professores quanto 
a acessibilidade (audiodescrição, descrição de figuras, materiais adaptados e interação 
com pessoas cegas). Posteriormente, realizou-se uma entrevista com a aluna ao decorrer 
do primeiro semestre de 2020. Em razão da paralisação das atividades, efeito da 
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pandemia da COVID-19, optou-se por executar essa entrevista com intuito de buscar 
entender o processo de inclusão de uma pessoa cega na universidade. Essa conversação 
foi procedida por meio de uma rede social - WhatsApp - a partir de questões visando 
compreender a rotina desta estudante na Unioeste, fez-se uma abordagem sobre o 
conhecimento de uma legislação específica sobre os direitos de pessoas com deficiência 
visual, avaliação dos atendimentos recebidos, barreiras para a inclusão e sugestões de 
mudanças. Deve-se ressaltar que em paralelo a entrevista, foram realizadas adaptações 
de materiais solicitados pela acadêmica e acompanhamentos nas atividades 
desenvolvidas pelo colegiado, com a participação dos acadêmicos. na Plataforma 
TEAMS.  

Resultados 

Quanto a organização das avaliações, destaca-se que estas eram entregues com 
antecedência pelos professores e instaladas em um notebook pertencente ao programa e 
realizada pela acadêmica na sala do PEE, uma vez que a acadêmica solicitou essa 
condição para poder dispensar o fone de ouvidos durante as avaliações. Com relação as 
imagens, as descrições eram feitas e depois conferidas por uma outra estagiária e 
enviada a ela que informava se as descrições estavam ou não claras e objetivas.  

As orientações dadas aos professores proporcionaram um maior entendimento das 
necessidades educacionais da acadêmica e, consecutivamente, a contribuição para o 
acesso aos materiais e realização de atividades que favoreciam a participação dela.   

Com relação a entrevista junto a acadêmica, alguns pontos cruciais serão ilustrados em 
seguida como um meio de aprendizagem sobre as barreias que se verifica em sua 
inclusão na universidade. A começar pelo processo seletivo do vestibular, a acadêmica 
relatou que teve excelentes leitoras para a realização de sua prova, entretanto, a sua 
solicitação, na fase de inscrição, para que a prova fosse em braile não foi atendida. 
Apesar disso, a acadêmica afirmou que não teve quaisquer outras dificuldades. Associado 
a esse fato, um recurso que foi apontado pela acadêmica e que pode facilitar leitura dos 
textos no curso é a disponibilidade de textos em braile, uma adequação que deve ser 
considerada, uma vez que, pode maximizar o seu desenvolvimento acadêmico. O seu 
acesso às tecnologias é anterior a sua entrada na universidade, as utiliza de diversas 
maneiras, como já mencionado, são essas que permitem um aprendizado igual aos seus 
colegas, bem como, a colaboração de seus professores, onde ela descreve não haver 
barreiras para seu aprendizado. 

Referente ao projeto arquitetônico do espaço disposto na Unioeste a acadêmica relatou a 
falta de piso tátil, sendo que essa barreira pode comprometer a sua capacidade para se 
orientar e movimentar no local com segurança e independência. Além disso, essa 
adequação facilitaria a locomoção de futuros estudantes com alguma deficiência. 
Portanto, a universidade deve realizar essa adaptação, uma vez que a acessibilidade é 
direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma 
independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, bem como, 
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atende à concepção de um desenho universal como trata o art. 3º, inciso segundo da Lei 
13.146 (BRASIL, 2015). 

Ademais, seu conhecimento perante as leis que regulam a inclusão da pessoa com 
deficiência é feito por meio da leitura no sistema operacional Dosvox, entretanto, a 
acadêmica relatou que algumas leis não são acessíveis, cabendo aa PEE para fazer a 
correção de alguns erros ortográficos que podem surgir quando é realizado a conversão 
do texto em seu dispositivo que realiza a leitura. Apesar disso, ela constatou que, caso 
não ocorresse o seu ingresso na universidade provavelmente não teria contato com a 
legislação pois, em seu relato, afirma que as políticas publicas não atingem o público-alvo 
como deveria e, dessa forma, a educação especial demonstra não ser atendida de 
maneira plena pelos representantes em nosso governo e isso compromete todo e 
qualquer acesso à educação. 

Quando mencionado sobre as disciplinas, a estudante relatou uma maior ênfase, no que 
se refere a educação inclusiva, por meio da matéria de libras que está em sua grade 
curricular, vale ressaltar, que ela se encontra no segundo ano do curso e recém tendo 
contato com outras matérias, além disso, até o momento, expõe que os professores 
cooperam para que ela consiga a realização de todas as atividades em sala de aula.  

Com relação às ações implementadas, pode-se afirmar que as atividades de adaptações 
de materiais, descrição de imagens e audiodescrição (documentários e filmes) 
propiciaram à acadêmica a participação ativa nesses exercícios, compreendida como um 
dos principais componentes da inclusão. Da mesma forma, a orientação aos professores 
os ajudou na promoção de ações que atenderam as necessidades da acadêmica: a) 
fornecimento de materiais, incluindo a avaliação, com antecedência, b) solicitação de 
atendimentos (descrição de filmes), c) busca por materiais acessíveis. Isso é importante, 
pois a falta de preparação dos professores é um dos principais desafios para a inclusão 
de alunos com deficiência no ensino superior (Silva et al., 2012). Além disso, como 
ponderou Siqueira e Santana (2010), a inclusão dos alunos no ensino superior não pode 
ser pensada a partir de ações isoladas, mas precisa congregar ações com vistas à 
aquisição de produtos e tecnologias; ações voltadas às atitudes sociais e para as políticas 
de inclusão de ingresso e permanência das pessoas com deficiência.   

Considerações Finais 

Na medida em que, a inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da 
sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do 
seu seio, a extinção de tais fatores deve ser um processo contínuo e concomitante com o 
esforço que a coletividade deve empreender no sentido de acolher a todos, 
independentemente de suas diferenças individuais e das suas origens. Por vias de 
acessibilidade comunicacional, nas práticas de ensino, como também, adoção de 
mecanismos de sensibilização para a convivência que resulta em quebra de preconceitos, 
estigmas, estereótipos e discriminações, assim, produz uma acessibilidade atitudinal 
(SASSAKI, 2005, p.21-23).  

1127



 

 

Nesse contexto, é preciso melhor usufruir dos recursos dispostos na universidade, por 
meio de projetos de pesquisa e extensão que disseminem e validem propostas educativas 
sobre a educação inclusiva. Como bem expressa Glatch e Pletsch (2010) a Extensão 
projeta-se como um processo de inserção social consciente da universidade que implica 
em uma retroalimentação mútua entre a produção de conhecimento acadêmico e sua 
disseminação e concretização em práticas sociais. É na dimensão da extensão que se faz 
a tão necessária relação teoria-prática, que se manifesta em diversas formas: cursos, 
capacitações, seminários, consultorias, projetos aplicados e outros projetos desenvolvidos 
pela universidade em diferentes comunidades.  

Por isso, cabe às faculdades de Educação trabalhar com a formação continuada dos 
atuais professores, e incentivar o vínculo direto entre os professores da Educação 
Especial e do Ensino Regular. Essa demanda é descrita pela aluna entrevistada, para ela, 
essa barreira precisa ser quebrada, pois ainda há um despreparo, da parte dos 
professores, como também, da universidade, em receber o aluno com alguma deficiência. 

Por fim, nota-se que a presença das pessoas com deficiência nos ambientes de ensino é 
uma luta, e deve prevalecer, pois é um direito desses sujeitos estar em sala de aula junto 
a todos. Deveras, não há apenas um ou dois pontos a serem melhorados quando se 
pretende solucionar algo, é um caminho longo a ser trilhado e requer algo contínuo, de tal 
forma, que o PEE trabalha a favor da presença destes alunos no campus. Desse modo, 
por efeito da atual pandemia, as ações e, até mesmo, uma maior amplitude da pesquisa 
no campus em si, ficaram limitadas, entretanto, é preciso encarar a realidade e analisar o 
que pode ser feito para aperfeiçoar o determinado impasse, visto que, a inclusão não é 
uma opção e sim uma questão legítima, prevista na Constituição Federal, sujeitos de 
direito tem de usufruir das políticas públicas e tratar de acessibilidade é agir para o 
rompimento de barreiras, e estas devem ser minimizadas para que mais alunos adentrem 
na Unioeste em Francisco Beltrão.  

Forma(s) de contato com a ação 

E-mail: andrea-limaa@hotmail.com 
Telefone: (46) 99901-8316 
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INCLUSÃO: SAINDO DA EDUCAÇÃO DOS DIFERENTES E PROMOVENDO A 
EDUCAÇÃO DAS DIFERENÇAS. 

PEE/UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO 
 

Francy Rodrigues da Guia Nyamien 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Adrieli Quadros2 

Doralice Conceição Pizzo Diniz3 

Maira Vanessa Bar4 

Vanderlize Simone Dalgalo5 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Pessoas com deficiências, incapacidades, e necessidades 

especiais) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Educação Especial; Deficiência; Adaptação. 
 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta ações desenvolvidas pelo Programa de Ações Relativas às 
Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) /Campus de Toledo. O programa assegura 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 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
projetos, jogos didáticos adaptados e Oficinas Pedagógicas Inclusivas em Educação 
Especial, eventos em prol da inclusão.  
 
 
Apresentação 
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de Ciências Humanas e Sociais(CCHS), Supervisora local do PEE/UNIOESTE, campus Toledo. E-mail: 
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5 Mestre em educação, Bióloga e Pedagoga. Campus Cascavel/ Campus Toledo. 
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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 resistente 
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 lutaram para garantir o atendimento às suas necessidades específicas (ROSSETTO, 
ZANETTI, 2014; SILVA, SILVA, 2015). 

O PEE encontra-se estruturado no formato multicampi, dispondo de uma 
coordenação geral no campus de Cascavel. Os campi de Toledo, Francisco Beltrão, Foz 
do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon são atendidos por subcoordenadoras locais. 

No campus de Toledo, encontram-se acadêmicos com necessidades educacionais 
especiais matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação. 

As ações desenvolvidas têm como objetivo assegurar os direitos das pessoas com 
deficiência proporcionando a oportunidade de acesso e igualdade ao processo de ensino e 
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, composto por 

professores, funcionários técnicos administrativos e acadêmicos. A parte majoritária dos 
integrantes é constituída de pessoas com deficiência formadas na própria Unioeste e 
militantes do movimento social.  

demais, compartilham como pressuposto teórico sobre o processo de ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência. 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 
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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 fundamentada 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). 

Deste modo, o atendimento das necessidades educacionais especiais, ofertado pelo 
PEE, articula todos os setores envolvidos no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Portanto, compete a  instituição como um todo assegurar a inclusão 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 e pós-graduação. Convém destacar que aos candidatos com 
deficiência/necessidades educacionais especiais inscritos no concurso vestibular, o 
programa avalia a necessidade da banca especial, organizando e coordenando esse 
processo”. (PEE, 2020, p.01)  

As ações da banca especial têm como fim assegurar as condições adequadas aos 
vestibulandos com necessidades educacionais especiais, tais como: 

 
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, em Braille ou 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. (PEE, 2020, p.01)  
 

Outro aspecto a considerar, além destas atividades, tem a ver com o apoio do 
Programa a formação de grupos de estudos, pesquisas, projetos de extensão, os quais se 
distinguem conforme a concepção teórica de seus membros em relação à pessoa com 
deficiência. Contudo, a centralidade deste coletivo é a luta pela efetivação dos direitos 
sociais das pessoas com deficiência (Tureck, 2013,p.12). O programa também busca 
interagir com a comunidade externa, através da participação nos mais diferentes espaços 
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sociais, promovendo diálogos e parcerias com instituições, associações e os movimentos 
organizados das pessoas com deficiência (PEE,2020). 
 
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. 

A equipe está constituída por: 01 Subcoordenadora local, 02 Profissionais 
Tradutoras/ Intérpretes de Libras, 03 Docentes de atendimento educacional especializado, 
02 Pedagogas, 05 bolsistas e 14 acadêmicos.  

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 um espaço 
procurado para obter informações gerais sobre o Programa, agendamento de apoios, 
entrega e retirada de textos para adaptação, informações sobre o acompanhamento em 
salas, inscrição de novos membros. Neste espaço também encontra-se os arquivos do 
PEE. O segundo espaço do PEE é a Sala Multiuso, localizada no segundo andar do prédio 
da Biblioteca Central do campus, com acesso por meio de escadas e elevador e onde 
ocorrem atendimentos aos acadêmicos, reuniões, planejamento das atividades de projetos, 
cursos, estudos,  dentre 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 módulos: 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 de estereótipos construídos historicamente e contribuindo no 
desenvolvimento de umas práxis comprometidas com o processo de emancipação 
humana. 

• O Projeto Oficinas Inclusivas em Educação Especial, proposta multidisciplinar, 
contribuiu 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, o projeto intensificou o elo entre a educação básica e o 
ensino superior, promoveu a complementação da formação continuada para 
profissionais que atuavam com os estudantes que tinham atendimentos 

1133



 

 

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. Cabe destacar algumas 
ações: Formação para os(as) bolsistas para atuarem dentro das capacitações 
previstas. Estudos e pesquisas na área de Educação Especial que propiciaram uma 
base teórica e metodológica para o desenvolvimento do plano de ação em prol de 
uma educação inclusiva. Envolvimento de professores e acadêmicos colaboradores. 
Demandas que surgiram de acordo com a visibilidade dada à Educação Especial. 
Oficinas de capacitação para professoras e professores da rede municipal e estadual 
de Toledo e região; Intervenções no ensino médio em formato de Rodas de 
conversas relacionadas ao atendimento, convivência e direitos da pessoa com 
deficiência e divulgação do PEE/UNIOESTE; Oficina de dinâmicas e diálogos para 
famílias atendidas pelo CRASS – Centro de Referência de Assistência Social; 
Oficinas de capacitação para profissionais do munícipio enquanto atendimento 
público à pessoa com deficiência; Elaboração de jogos/materiais metodológicos de 
ensino e de aprendizagem para a Dislexia; Apresentação e sugestões de 
materiais/metodologias desenvolvidos para cada necessidade educacional especial 
a serem utilizadas em sala de aula; Minicurso em formato EAD (Educação à 
distância) e um livro pedagógico que traz toda a construção, metodologias e 
resultados das Oficinas.  

• 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. Em cada 
edição são ofertadas aproximadamente 200 vagas ao público interessado, onde são 
realizadas palestras, apresentações de trabalhos, mesa redonda, entre outras 
atividades. 
O programa conta, ainda, com o serviço de Adaptação de Materiais didáticos. Essas 

adaptações promovem o acesso ao currículo, ao conteúdo ensinado, a participação do 
discente nas situações teóricas e práticas vivenciadas no cotidiano da sala de aula, no 
processo de avaliação acadêmica. Os procedimentos de adaptação de materiais têm 
como base O “Manual de Adaptação” elaborado pelo PEE. Este documento foi 
produzido com o propósito de orientar a adaptação de materiais dos acadêmicos 
atendidos pelo programa. Os materiais adaptados fazem parte do acervo inclusivo do 
PEE. 

 
Resultados 
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O programa participa 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.  

Os profissionais lotados no programa atuam coletivamente, engajados na luta pela 
garantia do ingresso, permanência do discente em toda sua trajetória acadêmica, desde 
graduação até pós-graduação através dos atendimentos e ações promovidas conforme as 
necessidades específicas deles. Nesse sentido, é importante ressaltar que vários 
acadêmicos atendidos pelo programa conseguiram com sucesso concluir sua graduação e 
alguns a pós-graduação e formados ingressam no mercado de trabalho,Diante desse 
contexto, de luta e resistência, percebe-se que o atendimento especializado tem propiciado 
a inserção dos acadêmicos com deficiência no ambiente acadêmico e o rompimento de 
algumas barreiras atitudinais. É importante ressaltar que o programa tem como referência 
a concepção de homem como ser histórico-social, que se constitui como determinado e 
determinante na esfera da vida coletiva e cujo conhecimento é oriundo de ações 
socialmente mediadas ( ROSSETTO; ZANETTI, 2014), 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 
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Modalidade: (Comunicação Oral) 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas no processo de 
levantamento de dados da pesquisa realizada pelo Programa de Ações Relativas às 
Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) /Campus de Toledo. O PEE sendo um 
projeto de extensão multicampi desenvolve ações de atendimento e acompanhamento a 
pessoas com deficiência no âmbito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Para a coleta dos dados foram realizadas diversas ações visando construir 
este banco de informações dos acadêmicos atendidos pelo programa, entre elas temos a 
realização de entrevistas com os acadêmicos para elaboração de relatos de experiências. 
Diversos avanços foram conquistados com o passar dos anos no campo da inclusão e 
acessibilidade, sendo estes frutos de diversas lutas. Busca-se com esta pesquisa a 
realização de um resgate histórico sobre os acadêmicos que foram e são atendidos pelo 
programa.   
 
Apresentação 
 

O Programa de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) 
campus de Toledo está vinculado a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) campus de Toledo. Desde que foi instituído em 1997 tem proposto ações 
que estejam relacionadas ao atendimento dos acadêmicos com deficiência, 
proporcionando assim meios para que estes estudantes possam ter garantidos seus 
direitos, no que tange as necessidades educacionais coletivas e individuais. 

 
1 Doutora em Educação (UEM), docente do colegiado do curso de Ciências Sociais - Licenciatura, CCHS, 
campus Toledo. E-mail: francy_gui@hotmail.com 
2 Graduanda em Serviço Social, CCSA, campus Toledo. E-mail: anapaulafernandes95@hotmail.com 
3 Mestre em Ciências Sociais, docente de Atendimento Educacional Especializado, campus Toledo. E-mail: 
marciaedufi@gmail.com 
4 Especialista em Educação, docente de Atendimento Educacional Especializado, campus Toledo. E-mail: 
isabeltheiss@gmail.com 
5 Mestre em Educação, docente de Atendimento Educacional Especializado, campus Toledo. E-mail: 
vanderlizedalgalo@gmail.com 
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 O direito a educação é assegurado pela Constituição Federal de 1988, e no art. 
208 dispõe sobre os elementos que são de responsabilidade do Estado no que diz 
respeito a educação, portanto garantindo assim o acesso a esse direito social, em seu 
inciso terceiro trata da pessoa com deficiência “atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 
1988) Outras legislações como o Estatuto da Pessoa com Deficiência também dão  
 
destaque ao direito à educação, possuindo um capítulo todo abordando o tema (BRASIL, 
2015). Vale ressaltar que essa garantia de direitos foi assegurada devido à grande luta e 
resistência por parte do movimento da pessoa com deficiência, que, em um longo 
processo e a duras penas vem reivindicando pela inclusão em diversos espaços há muito 
tempo negados. 

Esta pesquisa propõe a realização de um resgate histórico das atividades 
realizadas pelo programa. Ter acesso a esse movimento perpassado pelo programa é 
fundamental para o desenvolvimento de diversas ações, servindo este como base para 
outras pesquisas, realização de uma análise sobre o crescimento do programa, 
apresentar novas potencialidades, entre tantas outras ações que podem ser executadas.  

Para a realização da busca ativa aos acadêmicos que não se encontram mais na 
instituição de ensino foi necessário, estabelecer estratégias e utilizar de ferramentas como 
contato telefônico, e-mail e aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp).  A 
elaboração de um roteiro de entrevista é fundamental para que o direcionamento dado 
seja satisfatório, e que o objetivo da pesquisa seja alcançado.  

O reconhecimento da importância do Programa é vivenciado no cotidiano ao 
observar a ocupação destes acadêmicos aos diversos espaços ofertados (ensino, 
pesquisa e extensão) sendo este o tripé estrutural que compõe a Universidade. Ao ser 
realizado esse levantamento torna-se mais palpável a amplitude alcançada pelo PEE, 
bem como as principais dificuldades vivenciadas, o diálogo é fundamental para possibilitar 
melhorias aos atuais e novos usuários do programa, [...] “é necessário salientar que as 
deficiências não são todas iguais; cada uma delas possui características e necessidades 
próprias” (ROSSETTO; IACONO; ZANETTI, 2013). 

O PEE no campus de Toledo é composto por uma equipe multidisciplinar de 
profissionais especializados, para que se tenha a melhor qualidade em atendimentos aos 
acadêmicos que necessitarem de atendimento do programa. Atualmente está contando 
com uma formação de 27 indivíduos, sendo estes: 02 (duas) profissionais tradutoras/ 
intérpretes de libras, 05 (cinco) bolsistas, 03 (três) docentes de atendimento educacional 
especializado, 14 (quatorze) acadêmicos acompanhados, 02 (duas) professoras 
pedagogas, e 01 (uma) coordenação local. 

 As ações desenvolvidas pelo PEE não se restringem apenas a comunidade 
universitária, como característica da extensão objetiva-se a promoção de ações de 
interação com a comunidade externa, ampliando constantemente a visibilidade das 
atividades realizadas e possibilitando a proximidade com as temáticas associadas a 
deficiência, algo que para muitos nunca foi oportunizado. 
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Procedimentos Adotados 
 
 

Inicialmente foi realizado o mapeamento dos acadêmicos com deficiência e 
necessidades educacionais especiais atendidos pelo PEE. Na sequência, foi feita a 
realização do agendamento com os acadêmicos para elaboração de relatos de 
experiências (vale ressaltar que esta etapa está sendo realizada de forma remota tendo 
em vista a necessidade de distanciamento social devido à pandemia mundial do novo 
Coronavírus);  

Por meio dos relatos conseguimos identificar dados referentes ao ano de ingresso e as 
disciplinas cursadas e/ou em andamento para posteriormente realizarmos a transcrição 
das informações coletadas, tabular os dados e elaborar o relatório das atividades 
realizadas. 

O levantamento destes dados é fundamental para que não se perca a memória do que 
foi construído ao longo dos anos, bem como daqueles acadêmicos que puderam utilizar 
do programa como uma das ferramentas para possibilitar a sua permanência no ensino 
superior. 
 
 
Resultados 
 

Percebeu-se a necessidade de realização desta pesquisa tendo em vista que o 
PEE campus Toledo não possuí um levantamento detalhado de todos os acadêmicos que 
recorreram ao acompanhamento do programa desde seu início, impossibilitando assim a 
precisão nos dados sobre o volume de acadêmicos assistidos em todos os anos. Tendo 
em vista o momento histórico e os constantes ataques ao ensino superior, se faz 
necessário reforçar a importância da Universidade Pública como construção de 
conhecimento através da pesquisa. O levantamento de dados pode ser utilizado como 
parâmetro de analise parcial do quanto foi desenvolvido pela equipe do programa.  

O resultado desta pesquisa está sendo apresentado de forma parcial, tendo em 
vista que a mesma continua em processo de investigação. Atualmente são 
acompanhados pelo programa no campus de Toledo 14 indivíduos, dentre eles 
acadêmicos e profissionais da instituição de ensino, até o momento as principais 
deficiências acompanhadas pelo programa são: deficiência física, deficiência visual, 
deficiência auditiva e alguns transtornos de aprendizagem. 
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 Apresenta-se um número mais expressivo de acadêmicos com deficiência visual, 
sendo estes 35% dos atendidos, dentre os assistidos pelo PEE 42% necessitam de 
acompanhamento profissional em sala de aula, enquanto uma outra parte solicita o auxílio 
do programa para adaptação de materiais dentre outros tipos de ações.     
 A Resolução nº 209/2016 – CEPE é fundamental para a compreensão de qual 
caminho o programa deve seguir, dentre seus objetivos no art. 4º destaca-se “promover 
as condições para o ingresso, permanência e formação de acadêmicos com 
necessidades especiais na Unioeste”, este tem sido desde então o compromisso 
assumido pelo PEE no campus de Toledo. 
 
 
Considerações Finais 
 
 Esta pesquisa engloba ações voltadas ao levantamento de dados referentes aos 
acadêmicos que já foram atendidos pelo Programa de Educação Especial, entretanto não 
se restringe apenas a busca por dados quantitativos, para além de gráficos e tabelas a 
pesquisa busca compreender através dos relatos destes indivíduos, os impactos 
causados pelo programa tanto positivos como negativos. 

Sendo de grande valia por possibilitar que a pessoa com deficiência permaneça na 
educação superior, o PEE constantemente trabalha pensando em propostas que possam 
ampliar a qualidade dos atendimentos, seja através da formação continuada da equipe, 
ou até mesmo expandindo o acesso ao acumulo de conhecimentos através de cursos, 
palestras e oficinas para a comunidade acadêmica e externa. 
 Deste modo o programa possui um pacto com a inclusão e a luta pela ampliação 
dos direitos, caminhando a pari passu com os movimentos da pessoa com deficiência, 
almejando que os direitos conquistados através da legislação possam ser de fato 
efetivados na caminhada acadêmica destes indivíduos. 
     
 
 
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) 
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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo o levantamento dos atendimentos realizados pelo PEE da 
Unioeste entre os anos de 1995 à 2020. Foi realizada uma revisão bibliográfica, a partir de 
documentações do Concurso Vestibular. Como resultado até o momento foi identificado o 
número de alunos, formas de atendimento educacional especializados, os cursos 
pleiteados e campus envolvidos. 
 
Apresentação 
 

No decorrer do processo de organização do mundo ocidental e da educação os 
sujeitos se desenvolvem num processo histórico-cultural. Para tanto, o homem constituiu 
uma relação dialética – homem x homem e, estes com a natureza. Nesta lógica de 
correlações se estabeleceu padrões de comportamentos, hábitos, costumes, em que 
acarretou ações seletivas de homens e mulheres, proporcionando discriminações, 
estereótipos, estigmas. Fato este que explicita nas relações sociais exclusões que em nome 

 
1 Doutora. Pedagoga. Programa Institucional de Ações Relativas ás Pessoas com Necessidades Especiais 

(PEE)/CECA – Campus de Cascavel. E-mail: vera.silva@unioeste.br. Telefone: (45) 991341990. 
2 Acadêmica do Curso Ciências Sociais, CCHS, campus Toledo. E-mail: babycellbita@gmail.com. 
3 Mestre, Pedagoga, Programa Institucional de Ações Relativas ás Pessoas com Necessidades Especiais 

(PEE)/CECA – Campus de Cascavel. E-mail: vanderlize.dalgalo@unioeste.br. Telefone: (45) 99901-5915. 
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de um modelo padrão, muitos são alijados do acesso à cultura que envolve aspectos 
relacionados a questões étnicas, culturais e sociais. 

Assim, as pessoas com deficiência/necessidades especiais historicamente se 
encontram, em sua maioria, em situação de exclusão, em determinadas instâncias da 
sociedade. Um dos exemplos, se cita o convívio social, por não se encaixar nos padrões 
de perfeição estabelecidos pela sociedade ou por um grupo hegemônico, ainda hoje 
existem pessoas se encontram isoladas, rotuladas e/ou menosprezadas.  

Então, a história demonstra que, em predominância, foram consideradas inferiores 
e incapazes, mantidos escondidos pelas mais diversas razões, seja no ambiente familiar, 
escolar, labor, dentre outros. 

Na Unioeste, o Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais (PEE), instituído pela Resolução nº 323/1997, assessora os 
Acadêmicos com Necessidades Educacionais Especiais. Para tal ação disponibiliza: 
Tradutor/Intérprete de Libras, adaptação e digitalização de material impresso, 
Transcritor/Ledor, execução da Banca Especial no Concurso Vestibular, e projetos de 
extensão - Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), entre outras parcerias. A história de 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) demonstra que adaptações e modificações 
são necessárias para atendimento de acadêmicos inseridos na universidade.  

O primeiro ingresso de acadêmico com deficiência na Unioeste, ocorreu no ano de 
1996 através de Banca Especial no processo de Concurso Vestibular. O atendimento foi 
realizado a uma aluna com baixa visão, no qual foi disponibilizado material ampliado. A 
acadêmica foi aprovada no vestibular e ingressou no curso de Pedagogia, durante o período 
de formação acadêmica, teve garantido material didático pedagógico ampliado, conferindo 
condições de permanência e conclusão do ensino superior. 

Em 1997 houve a admissão de acadêmico cego onde as dificuldades de AEE foram 
inúmeras, pois o material de estudo deveria estar em Braille ou digitalizado. As intervenções 
do movimento social das pessoas com deficiência do município de Cascavel, foram 
determinantes para a resolução da situação, frente a postura de docentes e gestores 
(ROSSETTO, 2009, p. 123). Devido a esta situação houve a necessidade de implantação 
de uma equipe de AEE na instituição, visando também os futuros acadêmicos ingressantes. 

Sobre a concepção de pessoa com deficiência e suas reflexões sobre sociedade e 
educação, conforme Carvalho, Rosa e Tureck (2008) e Silva, Carvalho e Silva (2008). 
 

Muitas lutas e ações foram sendo necessárias, inclusive para normatizar as 
ações do Programa, que ocorreu por meio da aprovação da Resolução nº 
127/2002 do CEPE. Em relação ao Concurso Vestibular, a UNIOESTE 
aprovou o Regulamento dos Procedimentos para Ingresso e Permanência 
de Pessoas com Necessidades Especiais. A Resolução nº 319/2005 trata 
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da aprovação do PEE, que engloba todas as demais ações realizadas pelo 
programa na UNIOESTE. 

 
Procedimentos Adotados. 
 

Para a realização do estudo está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica a partir 
dos documentos do PEE, da Secretaria Acadêmica e Concurso Vestibular referente aos 
acadêmicos com deficiência/necessidades especiais com posterior compilação dos dados 
inserção em banco de dados a partir de planilha eletrônica. 

 
Resultados 
 

Os arquivos e documentos de registros demostram os atendimentos realizados aos 
alunos com Deficiência/Necessidades Educacionais Especiais e são de suma importância 
pois a Instituição estabelece e organiza todo ciclo histórico das atividades relacionadas à 
inclusão educacional. 

Até o presente momento foram relacionados os registros das Bancas Especiais a 
partir do ano de 1996, identificando a quantidade de alunos, as necessidades educacionais 
atendidas, campus envolvidos e cursos de graduação pleiteados pelos candidatos, sendo 
até o momento os cursos de Pedagogia, Ciências da Computação, Serviço Social, 
Enfermagem, Direito, Administração, Letras Português/Espanhol, Filosofia, podendo 
termos mais cursos, pois o levantamento não foi finalizado.  
 
Considerações Finais 
 

A UNIOESTE, por meio do Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas 
com Necessidades Especiais – PEE – em articulação com outros setores desta 
universidade e, com o movimento das pessoas com deficiência, estão comprometidos com 
o estabelecimento e consolidação de uma sociedade inclusiva em todas as esferas – 
principalmente para o Ensino Superior. 

O processo de análise e organização dos relatórios sobre os candidatos com 
Deficiência ou Necessidades Educacionais Especiais no processo do Concurso Vestibular 
- Banca Especial – é imprescindível para os usuários deste serviço e para Universidade 
como espaço democrático e de acesso universal. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: peecascavel@gmail.com 
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Telefone de contato: (45) 3220 – 7370 
Site: https://www.unioeste.br/portal/pee/inicial 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 7553/97. 
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ORSO, P. J. et al (org.). Educação e história regional: os desafios de sua reconstrução. 
Cascavel, PR: Coluna do Saber, 2008. p. 167-179. 
 

1145

about:blank


 

 

 
LEVANTAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE COLETÂNEA DE PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA SOBRE O PEE: RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Vera Lúcia Ruiz Rodrigues da Silva1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Paula Adriana de Souza Garcia2, Ana Paula da Silva Leonel3 Letícia Nunes 

Goulart4 
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: atendimento educacional especializado; educação especial; produções 

científicas. 
 
Resumo 
 
A pesquisa baseia-se na catalogação das produções científicas do PEE, de 1997 até 
2021, através de uma pesquisa exploratória em documentos e base de dados, para a 
constituição de uma coletânea e adaptá-la para pessoas com deficiência visual. 
Constatou-se até o momento 147 publicações em diferentes áreas da educação especial, 
sendo que a maior parte das publicações versou sobre as temáticas: Educação Inclusiva 
(38 publicações), Surdez (26 publicações) e Deficiência visual (20 publicações). 
 
Apresentação 
 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais (PEE) foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão em 1997 e tem como um dos 
objetivos garantir o Atendimento Educacional Especializado às pessoas com deficiência, 
quando do seu ingresso na Unioeste. Além disto, o PEE apoia o desenvolvimento de 
pesquisas e grupos de estudos e visa divulgar os trabalhos desenvolvidos e trocas de 
experiências.  

O PEE preocupa-se em oferecer pesquisas que contemplem a Educação Especial 
como um todo, seguindo sua linha norteadora de promoção da inclusão, esta que é uma 
função da Universidade e está explicitada no aviso circular número 277 de 1996, onde é 
colocado que as IES devem desenvolver ações relacionadas a “flexibilização dos serviços 
educacionais, infraestrutura e capacitação de recursos humanos para atendimento das 
necessidades especiais de pessoas com deficiência” (MARTINS, et al., 2015).  

 
1 Doutora em Ciências Sociais. Pedagoga. Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais/CECA, campus Cascavel. E-mail: vera.silva@unioeste.br - telefone: (45) 3222 
8005. 
2 Acadêmica do curso de Ciências Sociais, Centro de Ciências Humanas e Sociais, campus Toledo. E-mail: 
Paula.garcia@unioeste.br 
3.Doutora, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais/CECA, 
campus Cascavel E-mail: ana.leonel@unioeste.com.br 
4. Especialista, Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais/CECA, 
campus Cascavel E-mail: leticia.goulart@unioeste.br  
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Dentre tantas normativas que especifica o direito das pessoas com deficiência, 

ressalta-se a LEI Nº 13.146/2015 - que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei Nº 18419, de 07 de janeiro de 
2015, que” Estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e a 
PARANÁ. Lei 20443 - 17 de dezembro de 2020, que “Dispõe sobre o ingresso de 
pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais de educação superior e 
instituições estaduais de ensino técnico”. Observa-se, portanto que o movimento de 
acesso ao Ensino Superior tende a ampliar-se, conforme às pessoas com 
deficiência/necessidades especiais possam ter igualdade de condições de acesso a esse 
nível de ensino. 

O contexto da Educação Especial demanda dos profissionais que atuam no serviço 
de Atendimento Educacional Especializado (AEE) aperfeiçoamento em seu labor, para 
isto se fazem necessárias ações e neste contexto se inserem publicações científicas para 
estudo e aprofundamento de temáticas. Os trabalhos científicos disseminam 
conhecimentos em relação a concepção, educação e AEE e também contribuem para a 
quebra de barreiras atitudinais e físicas possibilitando a inclusão. 

O presente trabalho consiste na pesquisa das produções científicas realizadas pela 
equipe do PEE no currículo lattes dos membros atuais e egressos de do programa para a 
produção de um banco de dados para a constituição e divulgação de uma coletânea 
destas publicações, para difusão do conhecimento. Também pretende tornar esta 
coletânea acessível às pessoas cegas e com baixa visão. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação é de caráter quali-
quantitativo, pois são verificados o número de participantes dos programas que 
desenvolveram publicações na área de educação especial durante sua permanência no 
programa; o número de publicações e a identificação das publicações. 

Para isto está sendo realizada pesquisa exploratória envolvendo levantamento 
documental, que segundo Gil, 2008 baseia-se “.[..] na exploração das fontes documentais, 
que são em grande número [..]” e também pesquisas fundamentadas em base de dados 
eletrônicas.  

A identificação dos currículos será realizada com auxílio da base de dados da 
Plataforma Lattes do (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e para os trabalhos científicos serão utilizadas bases de dados bibliográficos 
disponibilizadas pelo Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). 

A pesquisa iniciou-se com o levantamento dos participantes do PEE, nos 
documentos do programa desde o ano de 1997 até 2021, e foi elaborada uma lista. Com 
base nesses dados são consultados os currículos dos integrantes (atuais e egressos) do 
PEE na Plataforma Lattes, onde realiza-se a identificação das produções bibliográficas 
resultantes dos trabalhos realizados durante a permanência no PEE. 

Os dados são tabulados e analisados em planilha eletrônica (Excel), organizados: 
em ordem alfabética, com data de entrada e saída do programa, dados das produções,  

1147



 

 

 
autores das produções, tipos das produções, ano das produções, endereço eletrônico das 
produções e classificação das produções (segundo a Plataforma Sucupira).  

O estudo encontra-se em estágio inicial e posteriormente será realizado um 
balanço de toda a trajetória do programa, evidenciado sua evolução e o volume de 
pesquisas e adaptação do material para pessoas com deficiência visual. 
 
Resultados 
 

Até o momento foram identificadas 147 publicações (Tabela 1) em 13 currículos 
lattes, desenvolvidos por pesquisadores das áreas da Pedagogia, Letras e Psicologia. 
Estas produções são diversas, como: artigos, resumos, livros capítulos de livros e outras 
comunicações em diferentes áreas da educação especial.  

A Educação Inclusiva foi o tema predominante (38 publicações), outros temas que 
se destacaram foram Surdez (26 publicações) e Deficiência Visual (20 publicações).  

Nessa prerrogativa o levantamento de referências produzidas pela equipe, 
possibilitará aos atuais integrantes do PEE apropriar-se de reflexões produzidas, análises 
e avaliações dos procedimentos até então adotados para o AEE. 
 
Tabela 1 – Áreas estudadas e número das publicações elaboradas pelos integrantes 
PEE. 
 

Áreas estudadas nas Publicações Número de publicações 

Surdez 26 
Deficiência Visual 20 
Altas Habilidades/Superdotação 02 
Atendimento Educacional Especializado 12 
Educação Inclusiva 38 
Pessoa com Deficiência 03 
Metodologia de Ensino 10 
Políticas na Educação Especial 17 
Outros temas relacionados 19 

Total  147 

 
A produção científica é uma forma de acessibilidade ao conhecimento da academia 

por diferentes setores da sociedade. Este acesso é importante por exemplo, para a 
construção de uma educação inclusiva, visto que para esta acontecer deve haver 
“...mudanças estruturais, de paradigmas e práticas indicadas em documentos oficiais...” 
(OLIVEIRA, 2016). 

Além disto as publicações influenciam diretamente na formação de novos 
docentes, Lima, 2018 coloca que “a formação dos professores para atuar na modalidade 
de ensino da Educação Especial (...), sempre foi colocada em segundo plano pelos 
sistemas de ensino e pelas universidades. Percebemos a importância de pesquisas para 
suprir estas lacunas na formação dos docentes...”. 
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A pesquisa também mostrou que 14 dos integrantes não possuíam currículo na 

Plataforma Lattes e 17 integrantes sem produções bibliográficas durante o período em 
que se encontravam no PEE. 
 
Considerações Finais 
 

A ação apresentada vem cumprindo com o seu objetivo principal identificando a 
produção científica e a avaliação da produção acadêmica do PEE, possibilitando a 
descoberta de quais áreas são as mais pesquisadas, quais formas de publicação 
prevalecem, quais os fundamentos epistemológicos utilizados entre outros. Demonstra de 
modo incipiente a prevalência em determinada área da Educação Especial, que por sua 
vez explicita quais áreas que necessitam de maiores estudos. 

O presente trabalho irá permitir a disseminação de conhecimentos acerca do 
Atendimento Educacional Especializado no Ensino Superior - área de pesquisa escassa 
atualmente - com a criação de uma coletânea das publicações. 
 
Forma(s) de contato com a ação  
 
PEE  
E-mail: pee.coordenacao@unioeste.br  
Telefone: (45) 3220-7370  
 
Número da Correspondência Registrada (CR):  7553/97 
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LIVES - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ATUAL MODO SOCIETÁRIO DE 

PRODUÇÃO  
 

Ivã José de Pádua1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Aline Cristina Paro2, Ana Paula da Silva Leonel 3, Clarice Fabiano Costa 
Palavissini 4, Leticia Nunes Goulart5, Lucia Terezinha Zanato Tureck6, Sheila Marques 

Duarte7, Silvia Elaine Bertuol8, Vanderlize Simone Dalgalo9, Vandriele Lucia de Pádua10, 
Vera Lucia Ruiz Rodrigues da Silva11 

 
Área Temática: (Pessoas com deficiência, incapacidades e necessidades especiais) 

Linha de Extensão: Desenvolvimento Humano  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: pessoas com deficiência; ferramentas tecnológicas; direitos humanos. 
 
Resumo 
 
Com a pandemia do COVID-19, o Programa de Educação Especial (PEE) e a Assessoria 
de Igualdade e Promoção Social (AIPS) promoveram discussões sobre questões 
relacionadas às pessoas com deficiência, utilizando ferramentas tecnológicas e redes 
sociais. Lives quinzenais foram realizadas, antecedidas semanalmente de reuniões para 
discutir temáticas, convidados e encartes para divulgação nas redes sociais. Houve ampla 
participação de pessoas com deficiência e de profissionais. 
 
Apresentação 
 

Em decorrência da pandemia da COVID-19, a partir de março de 2020, alterações 
ocorreram, pois, “a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de pandemia, 
isto é, situação em que uma doença infecciosa afeta um grande número de pessoas 
espalhadas pelo mundo e recomenda que os governos das nações adotem medidas de 
contenção, dentre elas, a mais importante, a do isolamento social” (PREVITALI; FAGIANI, 
2020, p.123).  

                                            
1 Mestre em Educação. Cientista Social, HUOP; E -mail: ivandepadua@gmail.com. Telefone:(45) 32203124 
2 Especialista em Educação Especial, Pedagoga, Campus Cascavel, E-mail: alineparo21@gmail.com. 
3 Doutora, Pedagoga. Programa Institucional de ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE)/CECA, Campus Cascavel, E-mail: ana.leonel@unioeste.br. 
4 Mestranda em Educação em Ciências - PPGECEM, Bióloga, Tradutora e intérprete de Libras no PEE - 
Campus Cascavel. E-mail: clarice_fc@hotmail.com. 
5 Especialista em Educação Especial, Filosofa, Campus Cascavel, E-mail: leticia.ngoulart@outlook.com. 
6 Doutorado, Pedagogia e Mestrado em Educação, CECA, Campus Cascavel. E-mail: lutureck@gmail.com. 
7 Especialista em Libras. Pedagoga. Tradutora e intérprete de Libras na UFFS - Campus Erechim E-mail: 
sheila.bassoli@uffs.edu.br. 
8 Especialista Ed. Especial, Pedagoga, Campus Cascavel. E-mail: profsilviabertuol@gmail.com. 
9 Mestre em educação, Bióloga e Pedagoga. Campus Cascavel. E-mail: vanderlizedalgalo@gmail.com. 
10 Especialista em Educação Especial. Pedagoga. Telefone: (45) 99933-6510 E-mail: vandry25@gmail.com. 
11Doutora em Ciências Sociais. Pedagoga. Programa Institucional de ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais (PEE)/CECA- Campus Cascavel. E-mail: vera.silva@unioeste.br.  
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Assim, instaurou-se o isolamento social e a maioria dos trabalhadores passaram a 
desenvolver as atividades laborais em suas residências, como também as aulas 
passaram a ser realizadas remotamente, através de plataformas digitais.  

Nesse contexto, o Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais (PEE) e a Assessoria de Igualdade e Promoção Social (AIPS), 
ambas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, propuseram o Projeto 
de Extensão, executada uma parte no ano de 2020, que consiste na realização de 
discussões sobre o papel das Pessoas com Deficiência no atual modelo societário de 
produção, com a utilização de ferramentas tecnológicas que permitam a realização e 
participação de grande número de pessoas, mantendo o necessário isolamento social. 

Foram realizadas Lives quinzenais, abordando várias temáticas dentro do objetivo 
proposto, veiculando-as através do Facebook do coordenador do Projeto em questão 
(https://www.facebook.com/ivajose.padua), bem como compartilhar por vários outros 
perfis das redes sociais.    
 
Procedimentos Adotados 
 

Para a organização das Lives, foram realizadas reuniões semanais com o grupo 
envolvido para escolher temas de relevância e os profissionais que os discutem.  

A partir das decisões de temáticas e profissionais envolvidos, organizaram-se as 
Lives dos encontros com elaboração de encartes para a divulgação e as formas de 
divulgação nas redes sociais da Unioeste. 

Atenção especial foi dada à promoção de acessibilidade, sendo em duas frentes: a 
descrição visual dos encartes e a presença de profissionais Intérpretes de Libras nas 
Lives.  

A produção dos encartes foi pensada para que fossem acessíveis e, ao mesmo 
tempo, criativos, para que ocorresse uma ampla divulgação das Lives, devido à relevância 
das temáticas e a necessidade de discutir a Acessibilidade e a Inclusão. A descrição dos 
encartes foi realizada seguindo as estratégias e orientações referentes a descrição de 
imagens, o que se faz necessário, para garantir o direito à comunicação e à informação 
para todos os cidadãos, com destaque para as pessoas com deficiência visual, como por 
exemplo: “Inicie com a frase ‘Descrição da imagem’ seguida de dois pontos; descreva os 
detalhes essenciais da imagem” (UFAC, p. 21); “[...] sempre utilizar fontes sem serifa, ou 
seja, sem prolongamentos nos caracteres, pois esse tipo de fonte é considerado mais 
acessível” (IFRS, 2020, p.4) e “manter a simplicidade e um padrão na forma de 
apresentação das informações” (idem; p. 8). 

Em todas as Lives estiveram presentes profissionais intérpretes de Libras a fim de 
possibilitar a audiência de pessoas surdas, com participação efetiva. 
 
Resultados 
 

O isolamento social praticamente obrigou a utilização das plataformas digitais, seja 
de forma síncrona ou assíncrona. Portanto, foi utilizando os recursos tecnológicos que p 
Projeto foi se desenvolvendo, proporcionando diálogo do público com os palestrantes 
convidados para as Lives. E eles estavam em vários lugares diferentes, pois a distância e 
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a localização foram superadas pela tecnologia. Este foi um ganho importante, pois 
possibilitou a participação de profissionais de outros Estados, os quais contribuíram de 
forma muito especial, tanto na informação como no debate dos assuntos propostos.  
 
TABELA 1 – Lives realizadas no ano de 2020. 
 

DATA PALESTRANTE TEMA 

14/05/2020 Prof. Rubens Ferronato (Curitiba) 
Ms. Ivã José de Pádua (HUOP) 

Multiplano: o ensino de 
matemática para Pessoas com 
Deficiência Visual 

28/05/2020 Ms. Dorisvaldo R. da Silva 
Ms. Ivã José de Pádua 
Dra. Vera Lucia R. R. da Silva  
(Unioeste/ Cascavel - PEE) 
 

A utilização das Tecnologias 
Assistivas para pessoas com 
deficiências 

18/06/2020 Profa. Dra. Lucia Zanato Tureck  
Profa. Dra. Marciana Pelin Kliemann 
(UNIOESTE) 

A acessibilidade dos aplicativos 
para participação em reuniões e 
encontros para as pessoas com 
deficiência 

02/07/2020 Ms. Patrícia Seter (Mestranda de 
Psicologia - UEM) 
Profa. Esp. Francieli Giza (Docente de 
Libras – Unioeste/Toledo - PEE) 
 

Dialogando com as pessoas 
com deficiência sobre: 
aplicativos acessíveis para 
encontros e reuniões 

16/07/2020 Prof. Dr. José Antônio Borges (UFRJ – 
NCE) 
Ms. Ivã José de Pádua (HUOP) 
 

As tecnologias Assistivas e o 
Sistema Dosvox 

30/07/2020 Ms. Dorisvaldo R. da Silva 
Esp. Letícia Goulart (Unioeste - PEE) 
 

Comunicação Alternativa 

20/08/2020 Prof. Rubens Ferronato (Curitiba) 
Géssica Pereira (Ms. em Eng. Elétrica) 
 

Código Universal de Cores 

03/09/2020 Prof. Dr. Alfredo Batista (Unioeste) 
Daiane Mantoanelli (Assistente Social) 
Maria Filomena Cardoso André 
(Advogada, membra do movimento das 
Pessoas com Deficiência) Cascavel – 
PR. 

Políticas Públicas e os Direitos 
das Pessoas com Deficiência 

17/09/2020 Prof. Juliany de Faria (Educação 
Especial) 
Profa. Ms. Rosiene Queres de Aguiar 
Soares (Coord. CAS – Cascavel) 
 

Discussões sobre o 
Atendimento Educacional 
Especializado 
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01/10/2020 Ana Paula Lorenzini 
Nivea Prass Gabardo 
Ana Elizabeth Bisatto Fernandes 
(Professoras e Pedagogas do Colégio 
Estadual Castelo Branco) 
 

Estimulação Visual 

15/10/2020 Prof. Dr. Luís Fernando Reis (Unioeste) 
Profa. Ms Patrícia da Silva Zanetti  
(CAP Estadual) 
 

Atuação do Professor em 
Tempo de Pandemia 

29/10/2020 Patrícia Braille (Esp. Educação Especial 
– Salvador, Bahia) 
Profa. Dra. Lucia Zanato Tureck 
(Unioeste) 
 

Audiodescrição nas Mídias 
Sociais 

12/11/2020 Dra. Marlúcia Almeida (Conselheira 
CONADE) 
Profa. Dra. Jane Peruzo Iacono 
(Unioeste) 
 

Discussão sobre o Decreto  
Nº 10.502/2020 

26/11/2020 Profa. Dra. Andreia Cristina Sanches 
(Unioeste) 
Profa. Dra. Neide da Silveira D. de Matos 
(Unioeste) 
 

Medicalização da Infância nas 
Pesquisas Científicas: 
Enfrentamentos necessários a 
Formação Humana 

 
A produção dos encartes passou por um processo de aprimoramento a partir das 

primeiras experiências, tanto quanto ao seu visual, como à ordem e precisão das 
informações 

Quanto à interpretação de Libras, contou-se com profissional do PEE e da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim, RS. Essas intérpretes de 
Libras obtiveram grande crescimento profissional, pois a cada novo assunto abordado 
havia o desafio do estudo sobre o tema e pesquisa de sinais relacionados com as 
diversas áreas, as quais não são diretamente ligadas à rotina de trabalho. Além disso, a 
atuação proporcionou a disseminação do conhecimento e de informações para a 
Comunidade Surda, usuária da Libras. A parceria entre as instituições (Unioeste e UFFS 
– campus de Erechim) possibilitou uma tranquilidade no trabalho, garantindo o 
revezamento entre as profissionais e a qualidade na comunicação, superando os 
obstáculos no intuito de ter o público surdo atendido. 

Alcançou-se ampla participação de pessoas com deficiência, sendo acadêmicos da 
Unioeste atendidos pelo PEE, bem como outras pessoas que integram o movimento 
social em defesa dos direitos das pessoas com deficiência de Cascavel e região, além de 
profissionais da área da educação, da educação especial. 
 
Considerações Finais 
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O período da pandemia da COVID-19 provocou as pessoas a se reinventarem no 

seu cotidiano familiar e profissional, propiciando largamente a comunicação virtual, 
reuniões e encontros através de plataformas digitais. 

Neste sentido e aproveitando que as redes sociais e as tecnologias passaram a 
fazer parte mais assiduamente nas rotinas, a veiculação de informações importantes 
sobre a questão da deficiência e os desafios de viver neste modelo de sociedade foram 
motivação do Projeto, utilizando as Redes Sociais. 

Destaca-se que essa forma de levar informações e debates de suma importância 
para esse período que se está vivendo teve seu objetivo alcançado pela grande 
participação nas Lives, com inúmeras manifestações de interesse e aprovação.  

Em relação aos participantes do Projeto, sua realização em 2020 foi de grande 
aprendizado, seja para domínio das ferramentas tecnológicas, para estudos e pesquisas 
na busca e escolha das temáticas, seja nas atividades de promoção da acessibilidade. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
PEE – E-mail: peeunioeste@gmail.com Telefone (45) 3220-7370 
AIPS – E-mail: ivandepadua@gmail.com Telefone (45) 3220-3124 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 60693/2020 
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O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AÇÕES RELATIVAS ÀS PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS E A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

PARA A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR  
 

Andreia Nakamura Bondezan1 (Coordenador local da Ação de Extensão) 
Participantes: Ana Laura Martins de Gois2, Andréa Carolina Bernal Mazacotte3, Isabel 

Fernandes4 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 
especiais) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: educação; inclusão; formação continuada. 
 

Resumo 
 
O presente texto tem como objetivo apresentar o curso de extensão para Formação 

Continuada de pessoas que trabalham no Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
no Ensino Superior. Este curso é ofertado pelo Programa Institucional de Ações Relativas 

às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE). Como referencial teórico, nos embasamos 
em Silva (2020) e Vygotsky (1997). Ressaltamos o significado da formação continuada e, 
posteriormente, apresentamos as contribuições que o curso trouxe até o momento, bem 

como a experiência obtida através das temáticas já apresentadas. Por fim, conclui -se que 
a formação continuada é fundamental aos profissionais que trabalham com a inclusão 

escolar da pessoa com deficiência no Ensino Superior, pois permite novas discussões, 
troca de experiências e busca por melhores condições neste processo. 
 

Apresentação 
 

A inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior é um direito conquistado. No 
entanto, este processo precisa de discussões, investimentos e ações. O Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE), desde 

1997, vem trabalhando para que ocorra esta inclusão na Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná. Dentre as ações deste Programa, destacamos um curso de extensão que está 

sendo ofertado desde o outubro de 2020 e continuará no primeiro semestre de 2021, com 
objetivo de propiciar a todos os participantes do PEE e pessoas da comunidade externa 

 
1 Doutora em Educação, curso de Pedagogia, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 
Andreia.bondezan@unioeste.br  
2 Acadêmica, bolsista, curso de Pedagogia, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 
ana.gois@unioeste.br. 
3 Mestre em Ensino, curso de Pedagogia, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 

Andrea.Mazacotte@unioeste.br. 
4 Acadêmica, bolsista, curso de Pedagogia, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu. E-mail: 
isabel.fernandes@unioeste.br 
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uma formação continuada para o atendimento às pessoas com deficiência no Ensino 
Superior.  
Este resumo expandido aborda a metodologia utilizada neste curso de extensão e suas 

contribuições para a inclusão da pessoa com deficiência. 
 

Procedimentos Adotados 
 
O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 

(PEE) tem uma coordenação geral e subcoordenações nos cinco campi que compõem a 
Unioeste. Para o atendimento às pessoas com deficiência ou alguma necessidade 

educacional especial, há diferentes profissionais atuando, como tradutores intérprete de 
Libras, professores do atendimento educacional especializado, alunos bolsistas e outros. 
Cabe destacar que, infelizmente, a maioria dos profissionais é contratada por meio de 

Processo Seletivo Simplificado, ou seja, por contratos temporários. Este fato tem trazido 
dificuldades, pois, ao término de cada contrato, outras pessoas começam o trabalho e é 

preciso todo um processo de compreensão das atividades, das especificidades dos 
acadêmicos e da organização. Diante deste, a coordenação do PEE, teve a iniciativa de 
organizar e ofertar o curso intitulado “Formação Continuada sobre Atendimento 

Educacional Especializado no Ensino Superior” com o intuito de propiciar uma formação 
continuada aos participantes. Conforme explicam Moreira, Bolsanello e Seger (2011, p. 

141) “[...] uma universidade inclusiva só é possível no caminhar em busca da mudança que 
vai eliminando barreiras de toda ordem, desconstruindo conceitos, preconcei tos e 
concepções segregadoras e excludentes”.  

Os encontros ocorrem semanalmente, online, pela plataforma Teams. Cada semana um 
tema é trabalhado envolvendo as diferentes demandas do PEE, com um palestrante 

convidado. Utiliza-se a abordagem histórico-cultural que compreende que toda pessoa 
pode aprender e se desenvolver a depender da qualidade da mediação que recebem 
(VIGOTSKI, 1997).  

Os encontros ocorrem as segundas-feiras, com início no dia 26 de outubro de 2020 tendo 
como tema a Contextualização do Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas 

com Necessidades Especiais (PEE); no dia 09 de novembro tivemos o segundo encontro 
abordamos a temática da Pessoa com Deficiência na História: dos mitos à ciência; dia 16 
de novembro houve o terceiro encontro que trabalhou a temática da Concepção de Pessoa 

com Deficiência; posteriormente no dia 30 de novembro trabalhamos o tema da Pessoa 
com deficiência Visual e o contexto educacional no ensino superior; dia 07 de dezembro a 

temática abordada foi referente a Pessoa com Deficiência Intelectual e o contexto 
Educacional no Ensino superior; no dia 14 de dezembro ocorre o último encontro do ano de 
2020 e sexto encontro da formação tendo como tema as Dificuldades e Distúrbios de 

Aprendizagem no Contexto Educacional do Ensino Superior. O primeiro encontro do ano 
de 2021 e o sétimo da formação ocorreu no dia 01 de fevereiro com o seguinte tema 

Autismo e o Contexto Educacional no Ensino Superior; o último encontro, até a data deste 
resumo, ocorreu dia 01 de março com a temática sobre A Pessoa com Deficiência 
Auditiva/surda e o Contexto Educacional no Ensino Superior. 
 

Resultados 
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No ano de 2020 o Programa de Educação Especial - PEE, da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE, passou a oferecer o curso de Formação Continuada sobre 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Ensino Superior. 
A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) infectou milhões de pessoas pelo mundo e 

levou a óbito parte da população. Dentre as orientações da Organização Mundial da Saúde 
- OMS está o isolamento social como medida preventiva para conter a pandemia impedindo 
que o vírus se espalhe rapidamente e gere contaminação em massa na população mundial. 

Nesse sentido, o curso é ofertado na modalidade remota, abrangendo a toda a equipe 
multicampi do PEE e pessoas da comunidade interessadas. 

A formação continuada tem como objetivo conhecer as práticas pedagógicas, os recursos 
tecnológicos, promovendo um ambiente de aprendizagem com conteúdos referente ao 
AEE, para que desta forma, os profissionais que atuam nessa área, como professores, 

técnicos, estagiários, bolsistas possam debater e conhecer diferentes realidades para 
sempre buscar uma alta qualidade no serviço/atendimento realizado aos acadêmicos com 

deficiência/necessidades educacionais especiais. 
Sendo os recursos tecnológicos além de promover um ambiente adequado à pessoa com 
deficiência para a aprendizagem, eles também proporcionam a autonomia, independência 

e inclusão das pessoas com deficiência.  
 

A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento e de atuação que 
desenvolve serviços, recursos e estratégias que auxiliam na resolução de 
dif iculdades funcionais das pessoas com def iciência para a realização de 

suas tarefas no cotidiano. (GASPARETTO ET AT., 2012, p.116) 

 
Essa formação visa principalmente reconhecer a importância do professor para o 

desenvolvimento do aluno, direcionando-o ao desenvolvimento cognitivo.  

para que o educador possa compreender o individuo em sua concreticidade, 
precisa de mediações de abstrações, pois essa concreticidade não se 

apresenta ao educador enquanto decorrência imediata do fato dele estar em 
contato com o aluno. Além do mais, conhecer a concreticidade do individuo 
não se limita, para o caso da atividade educativa, ao conhecimento do que 

ele é, mas também ao conhecimento do que pode vir-a-ser. Esse 
conhecimento, por seu lado, implica num posicionamento em favor de 
algumas das possibilidades desse vir-a-ser e, conseqüentemente, contra 

outras (DUARTE, 1992, p.4). 

Silva (2020) aponta os objetivos da formação continuada como sendo a possibilidade da 
reflexão acerca da concepção da pessoa com deficiência na abordagem histórico-cultural 

e as contribuições dessa teoria no processo de ensino e aprendizagem, refletindo sobre o 
processo de inclusão a partir dos fundamentos de defectologia. 

Vygotsky (1997) direciona seus estudos não para a deficiência da pessoa, mas sim para na 
reação da mesma diante da deficiência existente. Durante a formação algumas 
explanações foram direcionadas a síndromes, aos transtornos e às deficiências 

específicas. Assim, compreende-se que é preciso conhecer as diferentes especificidades 
das pessoas que estão sendo atendidas pelo PEE, no entanto, não se deve partir das suas 

dificuldades, mas sim, de suas potencialidades. 
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Vygotsky defende que o desenvolvimento de uma pessoa sem deficiência e uma que possui 
alguma deficiência não é diferente, ambos têm total capacidade de aprendizagem, o que 
irá divergir serão as adaptações necessárias, ou seja, os caminhos e os recursos utilizados. 

Todas as crianças podem aprender e se desenvolver […] As mais sérias 
def iciências podem ser compensadas com ensino apropriado, pois, o 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental (VYGOTSKY, 1997, s.p) 

  

Assim, preciso conhecer as especificidades das pessoas atendidas no PEE e planejar 
diferentes estratégias e mediações para que todo o conteúdo científico seja apropriado 
possibilitando o término do curso e atuação no campo de formação. 

 
Considerações Finais 

 
O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 
(PEE) é um programa de extensão que vem desenvolvendo várias ações no intuito de 

contribuir com a inclusão da pessoa com deficiência e necessidades educacionais especiais 
na UNIOESTE. Destacamos neste texto o curso de formação continuada aos participantes 

do PEE. A oferta deste curso em modo online possibilitou uma formação conjunta com a 
participação dos cinco campi. No entanto, as mediações a distância, podem trazer 
dificuldades aos que ainda não se apropriaram da forma de utilizar das tecnologias, ou a 

impossibilidade de uma internet de qualidade ou da aquisição dos recursos como um 
computador. Também a interação fica prejudicada em ambiente virtual. Mas, com certeza, 

a formação continuada tem sido fundamental para se pensar os desafios da educação em 
tempos de pandemia. 
 

Forma(s) de contato com a ação 
 

https://www.unioeste.br/portal/pee/inicial 
e-mail: peeunioeste@gmail.com 
peeunioestefoz@gmail.com 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
60810/2020 
 

Referências 
 

BRASIL. Lei nº 13.146/2015 de 6 de julho de 2015 (2015). Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 

20 jan. 2021. 
 

1159

https://www.unioeste.br/portal/pee/inicial
mailto:peeunioeste@gmail.com
mailto:peeunioestefoz@gmail.com


 

 

DUARTE. N. A Individualidade Para-Si: Contribuição A Uma Teoria Histórico Social 
da Formação do Indivíduo. Campinas, S.P.: Autores Associados, 1993. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/253722> Acesso em 22 jan. 2021 

 
GASPARETTO, M. E. R. F. et al. Utilização de Recursos de Tecnologia Assistiva por 

Escolares com Deficiência Visual. Informática na Educação: teoria e prática, Porto 
Alegre, v. 15, n. 2, p. 113-130, jul./dez. 2012. Disponível em 
<https://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/23190/23697 > Acesso em 22 out. 

2020. 
 

MOREIRA, L. C.; BOLSANELLO, M. A.; SEGER, R. G. Ingresso e permanência na 
Universidade: alunos com deficiências em foco. Educar em Revista, (41), 125-143.  2011. 
Disponível: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40602011000300009.> Acesso em 20 jan. 2021. 
 

VYGOTSKY, L. S. Obras escogidas - Tomo cinco: Fundamentos da defectologia. 
Madrid: Visor, 1997. 

1160



 

 

O Serviço Social no Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais – PEE na Unioeste do Campus de Toledo. 
 
 

Carmen Pardo Salata1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Mylena C. Assis Marcelo2 

Francy Rodrigues da Guia Nyamien3 
Vanderlize Simone Dalgalo4 

Isabel Cristina Theiss 5 
Márcia Franciele Spies6 

 
Área Temática: Educação 

  
Linha de Extensão: Educação, Pessoas com deficiência, incapacidades, necessidades 

especiais 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Extensão; Deficiência. 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta ações desenvolvidas pelo Programa de Ações Relativas às 
Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) /Campus de Toledo e o curso de graduação 
de Serviço Social. O projeto tem como atividades planejadas com base nas competências 
e atribuições privativas do serviço social integrado na educação inclusiva, viabilizando a 
inclusão da Pessoa com Deficiência no mundo acadêmico e bem como também a inter-
relação de ambos. Tem como objetivo mapear a trajetória do Programa de Educação 
Especial – PEE, na Unioeste do Campus de Toledo e a evolução dos Atendimentos 
Educacionais Especializados como efetivação das Política Públicas da Educação 
Inclusiva Os resultados esperados são o levantamento dos dados dos acadêmicos com 
Deficiências matriculados (2020/21) e os egressos. Também, quantificar os dados 
levantados, e identificar quais acadêmicos tiveram o Atendimento Educacional 
Especializado e qual o perfil de profissional que os atendeu. 
 
Apresentação 
 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais – PEE, é organizado de uma forma multicampi. Criado no ano de 1997 a partir 
da resolução nº 323 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), promovendo o 

                                            
1
Mestre em Educação, Serviço Social, CCSA, campus Toledo. E-mail: cpardosalata@gmail.com 

2
Graduanda de Serviço Social, CCSA, campus Toledo. Email: mylena.assis@gmail.com 

3
Doutora em Educação (UEM), Docente do colegiado do Curso de Ciências Sociais-Licenciatura do Centro 

de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, 
campus de Toledo. Subcoordenadora local do PEE/UNIOESTE, campus Toledo. E-mail: 
francy_gui@hotmail.com. 
4
Mestre em Educação (Unioeste), Pedagoga, PEE/CCSA, campus Toledo. E-mail: 

vanderlize.dalgalo@unioeste.br. 
5
 Especialista em educação Especial -TGD, PEE/CCHS, campus Toledo. E-mail: isabeltheiss@gmail.com. 

6 
Mestre em Ciências Sociais (Unioeste), PEE/CCHS, campus Toledo E-mail: marciaedufi@gmail.com
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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 
adaptados e profissionais qualificados que contribuem para 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. No PEE campus Toledo desenvolve o projeto O 
Serviço Social no Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais – PEE na Unioeste do Campus de Toledo. 
 Considerando-se que o Serviço Social está presente na educação, este projeto tem 
como proposta de estudo a caracterização da atuação do Serviço Social na educação 
inclusiva, especificamente no PEE. Pautando-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(2015), “considera-se Pessoa com Deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.  A garantia de direitos da pessoa com 
deficiência constitui-se na oferta de serviços de políticas públicas, que na rede 
educacional se articula com as políticas de educação, assistência social e saúde, que 
servem de equipamentos de proteção social junto à assistência social, ao acesso 
educacional e de saúde de qualidade para crianças e adolescentes.  
 
Procedimentos Adotados 
 

● Levantamento de dados gerais dos arquivos para atualização semestral (Em 2019 
e 2020, meses de março e setembro). Em 2021 – mês de março. 

● Participação trimestral em reuniões com discentes e docentes dos Colegiados do 
Campus da Unioeste-Toledo para exposição do trabalho desenvolvido pelo PEE. 
Meses maio, agosto e novembro  

● Participação no Conselho de Direitos da Pessoa Deficiente - 2019 a 2021. 
● Atendimento individual de acadêmicos do Serviço Social em matéria específica de 

Serviço Social - 2019 a 2021. 
● Criação de um grupo de estudos relacionados à educação inclusiva junto aos 

profissionais do PEE e aos acadêmicos 
● Este projeto justifica-se pela sua relevância social em participar do Programa PEE, 

integrando Serviço Social na Educação Especial Inclusiva, ampliando o 
atendimento aos acadêmicos (as) com deficiência da Unioeste com ações 
extensivas às suas famílias, desenvolvendo grupo de estudos. Ainda, divulgando 
resultados para a comunidade acadêmica da Unioeste.  . 
As atividades planejadas têm como base as competências atribuições privativas do    
Serviço Social. (Lei 8662/93, disponível em anexo para consulta). 

● Como produção até o momento se elaborou um relatório que demonstra a trajetória 
do PEE, no campus de Toledo, pautado em documentos gerais do PEE (ofícios, 
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atas e memorandos) sobre os atendimento dos acadêmicos com deficiência pelo 
Programa desde 2008. 
Esse projeto de extensão está conhecendo a rotina do PEE desde a sua 

implantação, isto é, continua realizando levantamentos periódicos de dados dos arquivos 
verificando as ações e bem como, se organizando para os atendimentos aos acadêmicos 
com deficientes da Unioeste no Campus de Toledo. A identificação de quantos 
profissionais já se envolveram com as atividades do Programa, seus pontos fortes e 
fracos. Enfim, esse projeto está acompanhando a realidade que o PEE apresenta para 
ampliar suas ações estratégicas conforme as demandas encontradas no atendimento dos 
acadêmicos com deficiência. O objetivo de mapear a trajetória do Programa de Educação 
Especial – PEE na Unioeste do Campus de Toledo e a evolução dos Atendimentos 
Educacionais Especializados estão sendo efetivados. 
  
  
Metodologia: 
 

Inicialmente desenvolve-se a coleta dos dados referentes aos acadêmicos com 

deficiência matriculados no decorrer dos anos letivos de (2020/2021) e alunos já 

egressos. A partir dos dados coletados, quantificar e posteriormente, identificar os 

acadêmicos que tiveram o Atendimento Educacional Especializado e qual o perfil de 

profissional que o atendeu. Será estabelecido um cronograma de entrevistas estruturadas 

com os acadêmicos para identificar o parecer dos mesmos quanto ao atendimento 

recebido. Pautado, na análise do parecer dos acadêmicos priorizar no primeiro momento 

os atendimentos mais relevantes para os acadêmicos com deficiência. Organizar grupos 

de estudos embasados no diálogo sobre as Políticas Públicas de Inclusão das pessoas 

com deficiência e seus direitos garantidos, numa perspectivas de identidade da pessoa 

com deficiência. 

 

Resultados 
 

Até o presente momento já houve a sistematização de dados em um relatório pela 
Coordenação do Projeto de Extensão e como também foram analisados os dados 
levantados a partir de 2008. Está sendo planejado a sistematização de dados mais 
recentes dos anos de 2020 e 2021. Essa é uma forma de publicizar toda a trajetória de 
Atendimentos Educacional Especializado do PEE, campus de Toledo, demonstrando sua 
atuação efetiva Ainda, buscar a efetivação dos direitos e das políticas públicas da 
Educação Inclusiva junto às pessoas com deficiência. 

 
Considerações Finais 
 

A proposta dessas bolsas vincula justamente o processo de concretização de uma 
pesquisa documental cujos dados continuam sendo produzidos e analisados, como forma 

1163



 

 

de explicitar as atividades desenvolvidas entre o Programa (PEE) e o projeto de pesquisa, 
o que nos leva ao diálogo de afirmação da necessidade de indissociabilidade de ensino e 
pesquisa.  

O impacto e a transformação social nas vidas dos acadêmicos reafirmam a quanto 
a extensão universitária é um processo que estabelece a inter-relação dos setores 
internos da universidade, como também a relação da Instituição com a sociedade de uma 
forma geral, visando uma atuação transformadora, voltada aos interesses e necessidades 
da maioria da população. As atividades de extensão constituem aportes decisivos à 
formação do acadêmico, seja pela ampliação do universo de referência e como também 
no processo de ensino aprendizagem, seja pelo contato direto com grandes questões 
sociais, discussões pessoais, suas vivências enquanto pessoas com deficiências e suas 
demandas que são impostas ao Ensino Superior. 

É de suma importância destacar que os acadêmicos com Deficiência ou 
Necessidades Especiais, vem crescendo a cada ano, fazendo com que o Programa (PEE) 
tenha que estar buscando formações e ampliações nos seus atendimentos, 
desenvolvendo novos protocolos para que seja garantido o direito de todos. As atividades 
desenvolvidas nas ações extensionistas devem apresentar um projeto pedagógico que 
contemplem três elementos muito importantes como: a função do professor orientador, os 
objetivos das ações desenvolvidas pelos envolvidos e a avaliação da participação dos 
acadêmicos nessas atividades extensionistas.   
 
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) 
 CR 57052/2019.  
 
Referências  
 
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996): Lei nº 9394/96, de 20 de 
dezembro de 1996. 
 
CARVALHO, E, ROSITA. POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL. Em Aberto, 
Brasília, ano 13, n.60, out./dez. 1993. 
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PESQUISA E AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PEE CAMPUS TOLEDO AOS 

ACADÊMICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA  
 

Francy Rodrigues da Guia Nyamien 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Luiza Gabriella Tressoldi2, Vanderlize Simone Dalgalo3 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Pessoas com Deficiência, Incapacidades e Necessidades Especiais  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ensino Remoto; Pandemia; Atendimento Educacional Especializado. 
 
Resumo 
 
Neste artigo propomos avaliar o Atendimento Educacional Especializado-AEE de forma 
remota para a formação de conhecimentos científicos dos acadêmicos atendidos pelo 
Programa de Educação Especial - PEE, apresentando uma breve explanação da História 
do PEE e dos apoios realizados pelo mesmo para atender as demandas dos acadêmicos. 
Executou-se o levantamento dos dados dos estudantes com Deficiências e Necessidades 
Educacionais Especiais matriculados (2020/21), identificando qual o perfil dos profissionais 
que o atendeu no período do isolamento social proveniente da Pandemia do COVID-19, os 
métodos e estratégias utilizados nas atividades assíncronas e síncronas, abordando os 
caminhos do ensino remoto e destacando os desafios enfrentados na educação especial 
durante esse momento. Compreende-se mediante os depoimentos que apesar das 
intempéries postas através do ensino remoto, os apoios realizados pelos profissionais do 
AEE continuam demonstrando expressiva importância no processo de ensino dos 
estudantes. 
 
Apresentação 
 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
Especiais (PEE) surgiu a partir de desafios e necessidades de garantir o atendimento 
socioeducativo e inclusivo, e seu objetivo principal segundo Unioeste (2020) é contribuir no 
processo de socialização do saber sistematizado, indispensável para que a pessoa possa 
ver, compreender e se posicionar diante do mundo como sujeito. 
 

“Para contribuir no atendimento das necessidades educacionais especiais, o PEE 
encontra-se organizado de forma multicampi, articulando todos os setores 
envolvidos no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, pois 
assegurar a inserção das pessoas com necessidades educacionais especiais no 
ensino superior é de responsabilidade da instituição como um todo. Este 

 
1 Doutora em Educação (UEM), docente do curso de Ciências Sociais – Licenciatura, Centro de Ciências 
Humanas e Sociais, campus de Toledo. E-mail: francy.nyamien@unioeste.br.  
2 Acadêmica do Serviço Social, CCSA, Toledo. E-mail: luizagtressoldi@outlook.com. 
3 Mestre em Educação, CCSA, Toledo. E-mail: vanderlize.dalgalo@unioeste.br 
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atendimento envolve o apoio na realização dos vestibulares, bem como no 
desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação. “(UNIOESTE, 2020) 
 

No âmbito dos atendimentos ofertados pelo PEE encontra-se a banca especial, que 
visa dentre outras atividades garantir as condições efetivas aos acadêmicos com 
Deficiência e/ou Necessidades Especiais, composta por interpretes para os usuários da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), bibliografias digitalizadas, em Braille ou com caracteres 
ampliados, equipamentos adaptados, interação com a comunidade externa, grupos de 
estudo e orientações a todos os membros da comunidade universitária.  

A pandemia da COVID-19 fez com que os profissionais da educação e as instituições 
de ensino adotassem novas modalidades, se reinventassem e criassem novos aliados para 
dar continuidade ao ano letivo. No meio destes inúmeros desafios surgiram propostas para 
a práxis dos docentes e, portanto, para os atendimentos dos profissionais do PEE, entre 
elas está o ensino remoto com atividades síncronas e assíncronas. 

A modalidade educacional remota propõe a aprendizagem em lugares ou tempos 
diversos, dessa forma demanda o aproveitamento de meios e tecnologias para encurtar a 
distância, e alcançar os objetivos da aprendizagem. Para proporcionar este dialogo virtual 
emerge a ação de atividades síncronas como chats e videoconferências que permitem a 
interação em tempo real, com aluno e professor compartilhando o mesmo ambiente e hora. 
As ferramentas conhecidas por assíncronas seriam aquelas desconectadas de tempo 
demarcado, como por exemplo o uso de vídeos para explicações do conteúdo. A 
importância de tais mecanismos alcançou novos patamares, onde “assim, as tecnologias 
digitais que eram utilizadas como recursos de apoio ao processo de aprendizagem, 
tornaram-se o artefato principal do ensino remoto.” (RONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020) 

Além destas atividades, para os alunos com Deficiência e/ou Necessidades 
Especiais há também o acompanhamento do AEE desde o planejamento das aulas e 
atividades, até sua execução, visando a inclusão do estudante de forma íntegra, eliminando 
barreiras e considerando suas necessidades singulares. Desta forma para que se cumpra 
o papel social da escola e do ensino são fundamentais o Planejamento e a Avaliação 
voltados para a continuidade do processo de aprendizagem, garantindo os projetos 
coletivos e individuais. (FERREIRA; LIMA; GARCIA, 2015) 

 
Procedimentos Adotados 
 

No que se refere a atuação dos AEE no período de pandemia ocasionada pela 
COVID-19, as ações se constituem em acompanhamento pedagógico na graduação, 
doutorado, projetos de extensão e residência pedagógica, bem como adaptação de 
materiais e formação continuada. 

Para investigar o exercício dos mesmos em relação a qualidade do 
acompanhamento recebido de forma remota foram contatados os acadêmicos para 
agendamento de entrevistas e posteriormente a transcrição destas, e aos docentes do 
Atendimento Educacional Especializado também foram colhidos depoimentos em relação 
aos atendimentos realizados em tempos de pandemia. A avaliação buscou contribuir para 
o aprimoramento das ações desenvolvidas e auxiliar a equipe do programa nos 
planejamentos e execução das atividades de apoio e atendimento. Destacando os desafios 
enfrentados na educação especial durante esse período. 
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Essa atividade de investigação propiciou a interação dialógica de saberes e práticas 
no trato ético e profissional, com os desafios da educação inclusiva no ensino superior, 
desenvolvendo uma relação entre todos os atores envolvidos no processo de formação 
acadêmica no tripe ensino, pesquisa e extensão. 
 
Resultados 
 

O funcionamento do atendimento do PEE campus Toledo no decorrer do ensino 

remoto foi realizado em conjunto com cinco Profissionais do Atendimento Educacional 

Especializado que através das plataformas atenderam cerca de dez alunos, 

compreendendo a graduação, com acompanhamento das disciplinas e residência 

pedagógica, assim como do doutorado. 

Para a análise e avaliação destes atendimentos em primeiro momento foram 
considerados o depoimento de dois acadêmicos que foram atendidos no decorrer do 
isolamento social e com as atividades acadêmicas continuas, os mesmos elencaram as 
barreiras impostas através da aprendizagem a distância, contudo sinalizam a relevância do 
acompanhamento dos AEE para a continuação e qualidade da aprendizagem. De acordo 
com os acadêmicos: 
 

Acadêmico do curso de Filosofia:[...] no começo tive um pouco de dificuldade, mas 
no final o apoio foi essencial, sem ele não teria conseguido passar na disciplina, 
pois a sua participação me deu incentivo e ânimo para continuar aquele dia que eu 
apresentei o trabalho, com o teu apoio eu me sentia motivado, que nem aquele dia 
que apresentei o trabalho sobre o mestre ignorante, porque a gente juntou a nossa 
força para que eu conseguisse atingir nosso objetivo, porque depois que eu 
apresentei eu percebi que a minha conquista foi a tua alegria, de certa forma. Dos 
apoios eu não tenho como dizer se tem algum melhor do que outro, são todos 
ótimos, tanto o seu quanto o da D. e o da M., não ficamos só na rotina de estudo, 
brincamos, damos risadas, conversamos sobre muita coisa, aprendemos juntos. 
Neste momento de aula remota com o apoio de vocês eu não me sinto tão sozinho. 
Vocês não me deixam desistir! 

 
Acadêmico do curso de Serviço Social: [...] lógico que a forma presencial é a mais 
adequada, mas colocando nesse contexto de pandemia, de aulas síncronas, os 
professores foram bem acessíveis no geral, os professores disponibilizaram os 
conteúdos de forma acessível, de forma fácil [...] lógico que tem algumas 
dificuldades para absorver os conteúdos, os professores,  eu gosto de discutir com 
eles, discutir os conteúdos, de debater e eu acho que esse debate não é com a 
mesma qualidade que seria na forma presencial, mas tendo em vista a situação 
pandêmica, foi bem proveitoso, o tempo da pandemia. 

 
A pandemia provocada pela covid-19 apresentou dificuldades para acadêmicos e 

bem como para os docentes, apesar disso a pesquisa demonstrou que embora o ensino 
remoto traga novos desafios para os profissionais da docência e para o programa PEE 
ocorreu a satisfação dos alunos no acompanhamento e nos resultados da aprendizagem. 
Apesar da pesquisa ainda não ter se encerrado os resultados constataram que a pedagogia 
das atividades presencias não pode ser substituída, embora os avanços tecnológicos 
tenham alcançado novos níveis. 
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Considerações Finais 
 

O acompanhamento dos profissionais do AEE oferecido pelo Programa Institucional 
de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais apresenta-se como 
possibilidade de uma formação de qualidade aos alunos com deficiência e/ou necessidades 
especiais, e sua realização de forma remota disponibilizou uma forma interativa e com 
novas ferramentas. Os docentes do PEE não mediram esforços para que os 
acompanhamentos se dessem de forma didática, o que fez com superassem expectativas 
já explanadas através dos depoimentos. 

O importante de se entender é que embora sejam docentes que já atuam no 
programa, esta nova forma de interação possui uma significativa diferença da sala de aula 
presencial, apresentando novas propostas a estes profissionais, contudo não impediram a 
continuação para o contribuir na formação dos acadêmicos através da socialização de seus 
conhecimentos. 

A dedicação dos profissionais e de toda a equipe do PEE para que esse obstáculo 
fosse superado contribuiu para a inserção dos alunos com Deficiência e/ou Necessidades 
Especiais nesse novo contexto de aprendizagem de maneira inclusiva e de qualidade. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais - 
Campus Toledo 
Fone: (45) 33797008 
Email: peetoledo@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 7553/1997 – Campus Toledo 
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PRODUÇÃO DE GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS DA CIÊNCIAS DA 

COMPUTAÇÃO EM LIBRAS 
 

Guilherme Galante1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Antonio Luiz Souta2, Clarice F. Costa Palavissini3, Verônica R. de Oliveira4 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Pessoas com deficiência, incapacidades e necessidades especiais) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Libras; glossário; Ciência da Computação. 
 
Resumo 
 
Este trabalho objetivou contribuir com a ampliação do léxico da Libras e surgiu da 
necessidade em produzir um glossário para contemplar em língua de sinais o ensino na 
área de computação, a qual possui um aluno surdo matriculado. Para o glossário 
utilizamos como meio de registro recursos visuais, como vídeos e fotografias. Este projeto 
buscou contribuir na clareza do ensino para o aluno surdo, de forma que possa ter uma 
melhor compreensão dos conteúdos por meio da sua primeira língua – a Libras.  
 
Apresentação 
 

A partir da Lei 10436/2002 e do decreto 5626/2005 que tratam do reconhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais e da acessibilidade por meio dela para atender os surdos nos 
espaços públicos houve o aumento de acadêmicos surdos nas instituições de ensino 
superior. E com esta ampliação as instituições tiveram que se reconfigurar para atender a 
este público.  

Uma das importantes determinações do decreto 5626/2005 foi a obrigatoriedade de todas 
as instituições de ensino, de todos os níveis, contratar tradutores e intérpretes de Libras - 
TILS, para que os alunos surdos tivessem acesso aos conteúdos. Assim, com esses 
documentos, as pessoas surdas tiveram a chance de cursar uma graduação acessível em 
sua língua.  Porém, percebemos que mesmo com a contratação do TILS a acessibilidade 
não ocorreu plenamente, pois na maioria dos casos, este profissional não possui 
formação específica no curso em que interpreta.  

Pesquisas como as de Botan (2012) e Rieger (2015) nos mostram que a área de ensino 
que mais apresenta esse problema, é a área de Ciências Exatas e Naturais, como a 
Física, Química, Biologia e Matemática. Dessa forma, saber Libras não garante ao TILS a 
habilitação para a interpretação nesses contextos. Com isso as dificuldades nas 

 
1 Doutor, Ciência da Computação, Cascavel. E-mail: Guilherme.galante@unioeste.br  
2 Acadêmico Bolsista, Ciência da Computação, Cascavel. E-mail: antonio.souta10@gmail.com 
3 Mestranda, Tradutora e Intérprete de Libras na Unioeste. E-mail: clarice_fc@hotmail.com. 
4 Mestra, Tradutora e Intérprete de Libras na Unioeste. E-mail: verumk@hotmailcom. 
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disciplinas, como o desconhecimento dos conceitos e jargões utilizados em sala podem 
resultar em omissão, supressão ou interpretação incorreta da mensagem.   

Com frequência encontramos alunos surdos no ensino superior que ainda não dominam 
conceitos básicos ou “espontâneos” como apontados por Vygotsky, o levando à falta de 
compreensão de conceitos científicos específicos da área estudada. Vygotsky (1998), 
assim como Luria (1979),  

[...] distingue a categoria conceitos em duas formas fundamentais, os 
conceitos espontâneos e os conceitos científicos (ou não espontâneos), e 
identifica três estágios básicos à formação de conceitos no decorrer do 
desenvolvimento do pensamento abstrato [...] Esses estágios vão se 
complexificando e se desenvolvendo pelo processo de apropriação do 
conhecimento humano histórica e socialmente elaborado, o qual encarna a 
dinâmica entre conceitos espontâneos e científicos (MONTEIRO, SILVA, 
ROSSLER, 2016, p.553). 

Na área das pesquisas sobre a língua de sinais, muitos estudos terminológicos são 
desenvolvidos, por meio de glossários que também são chamados de sinalários. Santos 
(2017) entende glossário como um conjunto de termos de uma mesma área, ou similar, 
composto por macroestrutura e microestrutura. Os sinalários são considerados glossários 
em Libras.  

Apesar do glossário normalmente apresentar uma lista de palavras e seus significados, 
nem todos os sinalários trazem o significado dos termos, apenas sua tradução para a 
Libras (OLIVEIRA; MALACARNE, 2018). O objetivo da criação de sinalários é o de manter 
um banco de dados que pode ser ampliado de forma organizada, sistemática e específica, 
em diferentes áreas de conhecimento. Desse modo, entendemos que este é muito 
importante para ampliação e disseminação da Libras, principalmente das áreas de 
conhecimento específico.  

 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades do projeto iniciaram em setembro de 2019 e foram realizadas no Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE) de 
Cascavel. O programa presta atendimento aos acadêmicos com necessidades 
educacionais especiais, dentre eles acadêmicos surdos. Foi realizada inicialmente uma 
reunião do bolsista surdo, acadêmico do curso de Ciência da Computação, com a 
coordenadora do PEE e as TILS que mediavam as aulas do acadêmico na universidade. 
Nessa reunião foram repassadas as orientações quanto ao trabalho a ser desenvolvido.  
Previamente, foi realizado pelas TILS um levantamento de materiais dos conteúdos das 
disciplinas já cursadas pelo acadêmico formulando uma apostila. A sistematização da 
forma de acompanhamento e evolução do trabalho também foi organizado em forma de 
cronograma e apresentados nessa reunião. 

O bolsista iniciou o trabalho fazendo uma busca na internet por glossários que já existem 
na área da Computação. Foram encontrados glossários em formato de apostila (SENAI) e 
outros em vídeo, encontrados no Youtube. Com a pesquisa na internet também foi 
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possível encontrar produções sobre a escrita de Sinais - SignWriting e vários artigos que 
tratam da importância dos glossários para a comunidade surda, principalmente na área 
técnica, a qual possui um vasto vocabulário técnico, inclusive jargões da área, porém 
poucos correspondentes destes termos na Libras. Após pesquisas e estudo foi possível 
elaborar uma lista de vocabulário de algumas disciplinas já estudadas. O primeiro bloco 
de vocabulário do glossário foi registrado por meio de fotos e vídeos para melhor 
compreensão. Essa etapa foi finalizada no mês de fevereiro com o registro de 16 sinais. 
Os sinais foram registrados como nas imagens abaixo: 

    

      Imagem 1 – Sinal de Resistência Paralelos   

   

Imagem 2 – Sinal de Corrente elétrica 
 

O bolsista ainda buscou aprofundar o conhecimento sobre a SignWriting (escrita de 
sinais) para um possível registro no glossário também por meio da escrita de sinais. No 
entanto percebeu- se que o estudo dessa escrita demandaria um maior tempo de estudo, 
já que o bolsista não conhecia tal registro. Ficou definido assim que o registro por meio da 
SignWriting não seria realizado no sinalário podendo, futuramente, ser incluso sem 
prejuízo.  
Ao longo do trabalho percebemos que o bolsista teve dificuldade na leitura dos textos 
porque a língua portuguesa é sua segunda língua e não tem muito domínio, mas 
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conseguiu fazer as pesquisas com o auxílio das TILS, e de alguns glossários já 
disponíveis na internet. 
Logo após a entrega do relatório parcial do aluno, entramos em quarentena devido à 
pandemia do COVID-19. Neste período adaptamos o trabalho para leituras do interesse 
do acadêmico, no sentido de melhorar o vocabulário na língua portuguesa. A princípio foi 
realizado alguns apoios remotos, retomando alguns conceitos da disciplina de algoritmo. 
Logo foi percebido uma desmotivação por parte do acadêmico devido ao isolamento 
social. É sabido que a maior interação em sua língua se dá na universidade. Houve a 
necessidade de acolhimento e escuta por parte das TILS, pois percebeu-se questões de 
caráter emocional/psicológico, além da dificuldade de desenvolver o trabalho de modo 
remoto. Nesse sentido, o bolsista foi estimulado a realizar leituras de temas do interesse 
dele, aproveitando a oportunidade para ampliar o vocabulário da língua portuguesa. Vale 
ressaltar que no decorrer da quarentena o curso de inglês que o acadêmico vinha 
cursando foi dado continuidade, com o acompanhamento da TILS que fazia a tradução 
dos materiais e interpretação simultânea das aulas síncronas mediando professor-aluno-
colegas realizadas pela plataforma ZOOM, no Programa de Ensino de Línguas - PEL da 
Unioeste, pois vários termos da área da computação são da língua inglesa. 
O atendimento durante o período de pandemia foi todo realizado no formato remoto por 
plataformas e Apps de reuniões gratuitas, para dar continuidade às discussões acerca 
das leituras realizadas. No entanto o intervalo de tempo entre os encontros se estendeu 
devido ao tempo que o bolsista necessitava para realizar a leitura dos textos sem o apoio 
das TILS. Tal organização foi definida a partir da escolha do bolsista em fazer a leitura 
sozinho e se reunir com as TILS para tirar dúvidas e apresentar o andamento dos 
estudos. Por consequência da pandemia não foram registrados novos sinais para o 
sinalário. Ao fim do projeto a redação do relatório foi realizada com o auxílio das TILS 
devido a língua portuguesa ser a segunda língua do bolsista surdo.  
 

Considerações Finais 
 

Entendemos que no ensino superior o aluno surdo deve ter acesso ao conteúdo científico, 
sendo oferecido a ele o acesso por meio de sua primeira língua, a Libras. Para tanto, faz-
se necessário um estudo terminológico mais aprofundado dos conceitos técnico-
científicos na língua portuguesa, com o objetivo de convencionar sinais referentes a 
termos técnico-científicos na Libras, que é a língua do aluno surdo. No início do projeto o 
bolsista, com a mediação das TILS da instituição conseguiu iniciar o registro dos sinais 
para posterior organização do sinalário. Porém com o início da pandemia e do trabalho 
remoto houve dificuldade na adaptação do bolsista com o novo formato de trabalho, 
apresentando dificuldades em finalizar um sinalário mais completo. Essa dificuldade se 
aprofundou devido às barreiras de comunicação do mesmo. O acadêmico surdo tem na 
instituição de ensino um vínculo afetivo de convívio que ficou bastante prejudicado por 
conta do momento em que vivemos. Concordamos em destacar que o auxílio dos 
professores do colegiado de Ciências da Computação foi de extrema importância para o 
andamento do projeto. Ao longo do projeto foram registrados 16 sinais em Libras pelo 
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bolsista. Espera-se que estes sinais possam futuramente ser incluídos em projeto que dê 
continuidade a este.  
Em vários momentos o atendimento das TILS foi muito mais do que a mediação entre as 
línguas, Língua Portuguesa e Libras. Ele se deu também como acolhimento, respeitando 
o contexto familiar do aluno. Para as Tradutoras e Intérpretes da Língua Brasileira de 
Sinais, participar desse projeto foi de suma importância e de grande crescimento 
profissional, pois a cada momento eram desafiadas a estudar sobre o tema e pesquisar 
sinais relacionados a diversas áreas que não são diretamente ligadas à área de formação. 
Além disso, essa atuação proporcionou a disseminação do conhecimento e de 
informações para com o acadêmico surdo, usuário da Libras. A parceria de trabalho 
possibilitou ao grupo constância no trabalho garantindo o esforço e qualidade na 
comunicação e no andamento do projeto. Essa experiência trouxe muitos aprendizados, 
os quais auxiliarão para outro olhar do "novo normal". 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Bolsista: Antonio Luiz Souta 
E-mail: antonio.souta10@gmail.com 
Telefone: (45) 999843748 (só mensagem) 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 7553/97 
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A criação e institucionalização do Programa de Educação Especial (PEE) da UNIOESTE, 
em 1997, embasa-se em documentos como a Portaria nº 1.793/94-MEC e o Aviso 
Circular n° 277/94-MEC e se insere num conjunto de conquistas obtidas pelo movimento  
 
organizado das pessoas com deficiência. Foi criado pela necessidade de garantir a essas 
pessoas o ingresso na Unioeste, tendo como objetivo a articulação de todos os setores 
envolvidos no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, para assegurar a 
inserção dos alunos com deficiência no ensino superior.  
 
Apresentação 

 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 

Especiais (PEE) é um programa de caráter permanente e multicampi da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), estabelecido nos municípios de Cascavel, 

Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. A gestão está 

organizada em coordenação geral e em subcoordenadorias, as quais trabalham em 

conjunto para melhor atender à comunidade interna. 

O PEE em conjunto com os demais órgãos da universidade propicia suporte para a 

inclusão de alunos e servidores com necessidades especiais no âmbito acadêmico e 

administrativo, de acordo com demandas individuais (UNIOESTE, 2016). 

O Programa está inserido em atividades de ensino, pesquisa e extensão em 

diferentes áreas da educação. Atuando no planejamento e execução de formação 

continuada de professores da comunidade externa, na área da educação especial; 

promoção de grupos de estudo; bancas especiais entre outras atividades. 

Nas bancas especiais o trabalho desenvolvido pelo PEE é voltado para candidatos 

inscritos no concurso vestibular da Unioeste, com deficiência/necessidades especiais, 

onde atua na coordenação e organização dessas bancas. Disponibilizando profissionais 

transcritores/ledores e intérpretes de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, materiais 

adaptados, como por exemplo, prova com caracteres ampliados, regletes para escrita em 

braile, material em relevo (UNIOESTE, 2002). 

Importante ressaltar que membros da equipe do PEE empreenderam a tarefa de 

tradução da obra “Fundamentos de Defectologia”, de Lev S. Vigotski, concluída em 2020, 

com lançamento previsto para ano de 2021. A publicação tem relevância pois o 

conhecimento da Psicologia Histórico-Cultural tornou-se importante na área da educação, 
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promovendo a ruptura da perspectiva clínica no processo educacional das pessoas com 

deficiência. (VIGOTSKI, 1997). 

 

Procedimentos Adotados 

 

O Programa utiliza diferentes frentes de trabalho; com isso, diversas metodologias 

de trabalho são adotadas de acordo os objetivos, como: 

• Atendimento educacional especializado que engloba metodologias 

de ensino e pesquisa.  

• Execução de atividades relacionadas à banca do concurso 

vestibular, envolvendo planejamento, logística, entre outros. 

• Elaboração de projetos, com atividades colaborativas entre os 

membros do programa, pesquisa e escrita. 

• Grupos de estudo com ensino, pesquisa e extensão. 

• Atividades administrativas. 

 

Resultados 

 

O PEE organizou a banca especial do Concurso Vestibular, avaliando os pedidos e 

acompanhando a aplicação de provas e correção. 

Entre os meses de abril a junho de 2020, os membros do PEE reuniram-se por 

videoconferência e realizaram atualizações no Manual de Adaptação de Materiais para 

pessoas com baixa visão e cegas. 

Em atividades de ensino, o programa orientou e recomendou adaptações 

curriculares junto aos professores e colegiados, por meios de reuniões pelas plataformas 

digitais. Os docentes de Atendimento Educacional Especializado realizaram o 

atendimento ao acadêmico por meio de comunicação remota, como por exemplo: o apoio 

pedagógico em sala de aula e extraclasse; adaptação de referências bibliográficas, slides 

e demais materiais disponibilizados pelos professores das disciplinas; realização de 

comunicação alternativa. Destaca-se a primazia da promoção de autonomia e 
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independência do acadêmico, considerando a conduta ética e respeito na relação 

interpessoal. 

 

O acompanhamento de modo remoto e, em algumas ocasiões, presencial dos 

acadêmicos com deficiências/necessidades especiais tem possibilitado o suporte para 

que consigam manter uma linearidade em seus estudos, extraindo o máximo de 

desenvoltura dos acadêmicos enquanto estudantes e pesquisadores.  

O Programa promoveu e participou de reuniões, comissões, debates para o 

estabelecimento de Políticas Públicas de Inclusão da Pessoa com Deficiência no ensino 

superior. Inclusive junto ao Fórum de Educação Especial das IEES do Paraná 

possibilitando atualização e engajamento nas lutas necessárias ao desenvolvimento das 

ações inclusivas no ensino superior. 

O PEE participa de forma ativa da pesquisa em grupos de estudo e pesquisa com 

temáticas afins à inclusão e à produção de conhecimento científico; seus membros têm se 

aperfeiçoado com especializações, mestrados e doutorados.  

Na parte administrativa, o Programa assessora o setor administrativo em processos 

de tradução e interpretação de Libras/Língua Portuguesa; em processos seletivos de 

profissionais de Atendimento Educacional Especializado; eliminação de barreiras físicas 

de circulação aos acadêmicos, possibilitando assim a acessibilidade; orienta e 

acompanha as atividades realizadas pelos profissionais e estagiários do setor.  

O PEE desenvolveu o projeto de extensão, de forma remota, “Lives: Pessoas com 

deficiência no atual modo societário de produção”, com a finalidade de informação e 

debate de temas relativos aos processos inclusivos das pessoas com 

deficiências/necessidades especiais, fazendo a utilização da rede social Facebook. E 

também na área extensionista, o “Grupo de Estudos sobre a Conjuntura Geopolítica e 

Econômica Nacional”, constituiu reflexões sobre o contexto atual, de modo a compreender 

o desmonte dos direitos produzidos historicamente, os quais estão sendo usurpados da 

população brasileira, por meio de ações políticas e econômicas, a partir da precarização e 

negação de políticas públicas.  

1179



 

 

A Formação Continuada sobre Atendimento Educacional Especializado no Ensino 

Superior é um projeto multicampi de extensão em vigência no PEE, o qual tem por 

finalidade promover um ambiente de aprendizagem sobre conteúdos relativos ao  

 

Atendimento Educacional Especializado, ofertando aos docentes, técnicos e estagiários 

conhecimentos necessários para a melhoria dos serviços prestados aos acadêmicos. 

O PEE de Cascavel conta com duas bolsistas do Programa de Apoio a Inclusão 

Social e Extensão Universitárias (PIBIS), que desenvolvem dois projetos: “Levantamento 

para constituição de Coletânea de Produção Científica sobre o PEE” e “Levantamento 

Estatístico dos Acadêmicos Atendidos Pelo Programa Institucional de Ações Relativas às 

Pessoas com Necessidades Especiais -PEE”. As bolsas têm validade de 12 meses, com 

término no mês de setembro de 2021. 

Em termos de estudos e pesquisa destaca-se a publicação da tradução da obra 

“Fundamentos de Defectologia” que demonstrou interesse de grupos de estudos e 

pesquisa em âmbito nacional, pois é a primeira publicação na Língua Portuguesa do 

Tomo 5 das “Obras Completas” de Vigotski, de modo completo e em formato de livro. 

O programa elaborou um projeto de captação de recursos junto ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, intitulado “Acessibilidade no Ensino 

Superior: tecnologias como ferramenta de acesso as pessoas com 

deficiência/necessidades educacionais especiais”, que encontra-se em fase de avaliação. 

 

Considerações Finais 

 

Os objetivos do Programa têm sido alcançados com êxito. Mesmo em meio a um 

ano pandêmico e com todas as dificuldades que essa circunstância trouxe para a 

universidade e a educação como um todo, conseguiu realizar as atividades propostas e 

ainda trouxe novos projetos de ensino e extensão para agregar à formação de seus 

integrantes.  

A possibilidade de contar com duas acadêmicas bolsistas e cotistas da Unioeste 

trouxe um grande avanço ao Programa pela importante realização de levantamentos de 
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dados e pesquisas referentes ao PEE e à produção teórica dos profissionais que nele 

atuam. 

 

 

Ressalta-se que a Psicologia Histórico-Cultural tem subsidiado as ações que o PEE 

realiza, proporcionando a disseminação desta concepção e, por conseguinte, a superação 

da perspectiva biológica em relação às pessoas com deficiência/necessidades especiais. 

Promove, assim, as potencialidades e direitos sociais, educacionais, políticos dessas 

pessoas, dentre outros direitos (PEE, 2019). 

São consideráveis as conquistas realizadas por este Programa permanente de 

Extensão durante o ano de 2020. E a cada ano, o PEE mostra sua importância e 

crescimento em meio às demandas da Unioeste, tornando-se um órgão cada vez mais 

indispensável na conjuntura atual em que se encontra a educação no Brasil.  

 

Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail; vera.silva@unioeste.br, pee.coordenacao@unioeste.br 
Telefone: (45) 3220 7370 
Atividade de Extensão: projeto – modalidade de curso 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
7553/97 
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Márcia Franciele Spies5 
Vanderlize Simone Dalgalo6 

  
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Pessoas com deficiência, incapacidades e necessidades especiais 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Educação Especial; Pessoa com Deficiência; Programa de Educação 
Especial. 

 
Resumo 

O presente estudo tem por objetivo principal fazer o resgate das memórias do 
Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais, 
também chamado de Programa de Educação Especial (PEE) da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná do campus de Toledo. Objetiva-se também demonstrar os principais 
obstáculos enfrentados por profissionais que atuam e atuaram neste programa, e suas 
conquistas através destes anos de atuação. Para isso, será desenvolvido um trabalho de 
busca ativa aos diversos profissionais que atuam e já atuaram no PEE, elaboração de 
uma entrevista que será dirigida aos participantes do estudo, além de levantamento de 
dados, relacionados ao programa, em bibliotecas, arquivos, artigos publicados, entre 
outros. Documentando, assim, a história e memória deste programa, que é de uma 
importância ímpar, desenvolvido pela Unioeste em seu campus de Toledo. Durante o 
período de pesquisa deste trabalho, o acadêmico ainda será inserido no dia a dia do 
Programa de Educação Especial, tomando conhecimento das legislações que envolvem o 
programa e seus usuários, fundamentando assim a sua pesquisa e inserção no meio. 
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francy_gui@hotmail.com. 
4Especialista em educação Especial -TGD, PEE/CCHS, campus Toledo. E-mail: isabeltheiss@gmail.com. 
5 Mestre em Ciências Sociais (Unioeste), PEE/CCHS, E-mail: marciaedufi@gmail.com 

6Mestre em Educação (Unioeste), Pedagoga, PEE/CCSA, campus Toledo. E-mail: 

vanderlize.dalgalo@unioeste.br. 
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A inclusão da pessoa com deficiência é um tema extremamente necessário e 

precisa ser abordado na sociedade atual com muito mais ênfase, “na sociedade neoliberal 

a exclusão se aplica a ampla parcela da população e ainda mais a pessoas com 

deficiência (PIECZKOWSKI, 2012 p. 7). Isso se deve ao fato de, historicamente, as 

pessoas com necessidades especiais sempre terem sido colocadas à margem da 

sociedade, serem excluídas, sofrerem preconceitos e até mesmo sendo alvo de 

extermínio em certas sociedades, “Sêneca [...] ao comentar a prática do assassinato de 

recém nascidos com deformidades, procura demonstrar que na sua existência os homens 

necessitam tomar determinadas atitudes que devem ser encaradas com naturalidade.” 

(Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais p.8). 

Após a idade média, as pessoas com deficiências passaram a ser 

institucionalizadas em asilos/hospitais/sanatórios mantidos pela igreja católica e pela 

filantropia “Com o estabelecimento desses asilos [...] as pessoas com deficiência eram 

retiradas do convívio social e enclausuradas, passando a viver junto aos doentes ou 

moribundos” (PEE 2006 p.10), A exclusão destas pessoas também se devia ao fato de as 

deficiências estarem ligadas a um aspecto demoníaco, segundo a visão religiosa da 

época. 

 Porém, com o modo de produção capitalista, a sociedade passou a ser voltada pela 

busca ao lucro e produtividade e foi nesta época que os filhos de burgueses que 

possuíam deficiência passaram a receber educação formal (PEE 2006), e “foram 

organizadas na França, na segunda metade do século XVIII, as primeiras instituições 

voltadas para a educação de surdos (1760) e cegos (1784)” (PEE 2006 p. 16). 

 Assim, a sociedade começou a educar formalmente as pessoas com deficiência, 

porém, até hoje o acesso à educação para essas pessoas é um caminho árduo e falho. 

Isso se deve a barreiras físicas a atitudinais enfrentadas por este grupo da sociedade, 

barreiras estas que vão desde a falta de acessibilidade a preconceitos dos mais diversos 

tipos. No Brasil, visando a inclusão das pessoas com deficiência, a lei n°13.146 de 2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – trata em seu artigo 8°:  

 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
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sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao 
lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.(BRASIL, 2015) 

 

 Ainda nesta lei em seu capítulo IV, trata exclusivamente do direito à educação, 

sendo assim, para atender a esta lei e promover a inclusão social de pessoas com 

necessidades especiais, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná criou em julho de 

1997 o Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 

Especiais, também chamado de Programa de Educação Especial – PEE (IACONO et. al. 

2017). 

 O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas Portadoras de 

Necessidades Especiais, foi aprovado em 21/08/1997, em reunião do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (UNIOESTE, 1997). As diretrizes, bases e objetivos do PEE 

demonstram o seu amplo trabalho, que é desenvolvido com discentes, mas também com 

docentes, colaboradores e até mesmo com a comunidade externa: 

 

Art. 1° O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 
Necessidades Especiais (PEE), vinculado à Pró- -Reitoria de Extensão (Proex), 
aprovado pela Resolução n° 323/97 Cepe, é um programa permanente, 
multicampi, que tem por finalidade garantir o acesso de acadêmicos e servidores 
com necessidades educacionais especiais às instâncias de ensino, pesquisa, 
extensão e administração; ao acadêmico, mediante condições específicas quanto 
à permanência e conclusão de estudos e pesquisa, por meio do atendimento 
educacional especializado; ao servidor, para que possa efetivar com eficácia suas 
atribuições; visa, ainda, ao desenvolvimento de estudos, articulando ações com 
outras instituições educacionais dos diferentes níveis e modalidades de ensino e 
com Entidades e Organizações de e para pessoas com deficiência. (UNIOESTE 
2016) 

 

 Para este trabalho vale destacar os procedimentos executados pelos profissionais 

do Programa de Educação Especial, sendo estes: acompanhamento com intérprete de 

Libras para alunos com deficiência auditiva; apoio fora da sala de aula em palestras e 

eventos; adaptação de textos para alunos com deficiência visual; profissional 

transcritor/ledor que acompanha o aluno com necessidades especiais durante as aulas e 
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em horários de estudo; reuniões com o colegiado dos cursos para promoção da inclusão 

dos alunos assistidos; promoção de eventos científicos; participação nos eventos de 

formação continuada da secretaria municipal de educação; curso de Libras que estende a 

Língua brasileira de sinais a comunidade externa; realização de seminário e publicações 

de livros; promoção de acessibilidade arquitetônica nos espaços universitários. (IACONO 

et. al. 2017) 

 Sendo assim, o Programa de educação especial possui uma grande importância 

para a inclusão de pessoas com deficiências e necessidades especiais, não só para o 

meio universitário, mas também para a sociedade a sua volta. Deste modo o resgate 

histórico deste programa desde seu início a partir dos profissionais que atuam/atuaram 

vem a ser necessário e enriquecedor, que não tendo sido feito até então, abre espaço 

para a descoberta das lutas e conquistas geradas por este programa, além de dar luz à 

sua origem e desafios. 

 

Procedimentos Adotados 

Este trabalho se utiliza de revisão bibliográfica e levantamentos como metodologias 

para alcançar seu objetivo principal e objetivos secundários, será feita a leitura e 

levantamentos de documentos relacionados ao tema da pesquisa, além da elaboração de 

um questionário que será aplicado a profissionais do Programa Institucional de Ações 

Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais alocadas no campus de Toledo. 

 

Resultados  

Na data de criação deste texto a pesquisa ainda se encontrava em fase inicial, 

tendo sido iniciada em dezembro de 2020, logo, ainda está se desenvolvendo a 

aproximação com os materiais fundamentais e o desenvolvimento inicial de uma 

entrevista. Devido a atual situação da pandemia as abordagens, reuniões, conversas e 

trabalhos desenvolvidos estão sendo adaptados, visando romper obstáculos que se 

colocam a cada dia no ambiente acadêmico e social. 

Espera-se como resultado deste trabalho um documento que retrate a jornada 

histórica do Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 
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Especiais da Unioeste no campus de Toledo, trazendo as suas memórias através dos 

profissionais do programa, além de resgatar a sua relevância através da história da 

universidade ao fazer a inclusão de pessoas com necessidades especiais.  

 

Considerações Finais 

Este trabalho revela-se de essencial importância, já que ainda não foi desenvolvido 

semelhante trabalho no Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com 

Necessidades Especiais na Unioeste campus de Toledo. Deve-se, então, destacar a 

relevância deste trabalho ao abordar a relação histórica da universidade com a inclusão 

social de pessoas com necessidades especiais, além de promoção de preparação das 

instituições de ensino exteriores a universidade, que também são abordadas quanto a 

inclusão através do programa de extensão, que se encontra em conselhos e em 

programas de formação continuada na rede de ensino da região. 

 É perceptível a necessidade deste trabalho para o resgate das memórias históricas 

do programa, e a necessidade deste trabalho ser executado com certa urgência para que 

assim se evitem a perda de dados ou relatos que possam contribuir para a história do 

programa de educação especial e por consequência para seu futuro. 

 

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)  

CR 7553/97 - Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com necessidades 

Especiais - PEE.  
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TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
Prof. Dra. Maria Lidia Sica Szymanski1(Coordenador da Ação de Extensão) 

Prof. Dra. Jane Peruzo Iácono2 
Participantes: Andrise Teixeira3, Cíntia Kamila de Bona Ribeiro4, Veronice Suriano Alves5 

Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 
especiais) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Autismo; Altas Habilidades; formação continuada. 
 

Resumo  
 
Curso (40 horas) aos professores que atuam com Educação Especial no NRE-Cascavel. 
Objetivos: Discutir os conceitos de Transtornos do Espectro Autista e Altas Habilidades, e 
investigar alternativas pedagógicas para o trabalho com esses alunos. Os resultados 
evidenciaram carências relacionadas à formação na área. Aponta-se à premência de 
investimento público na qualificação docente, e ressalta-se a importância da formação de 
modo a orientar o trabalho com os estudantes público da Educação Especial. 

 

Apresentação 

Várias pesquisas têm revelado que um aspecto crucial na área da Educação refere-

se à formação docente (ALVES, 2017; STEPANHA, 2017; PRAUZE, 2020, MACIEL, 2020). 

Nesse sentido, esta atividade objetivou propiciar aos docentes da área da Educação 

Especial que atuam no Núcleo Regional de Educação de Cascavel, o qual abrange 18 

 
1 Pós-Doutora em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação (UNICAMP), docente do Mestrado e 
Doutorado em Educação, CECA, Cascavel. E-mail: szymanski_@hotmail.com 
2 Doutora em Letras, Mestre em Educação, docente do Mestrado em Educação – CECA, Cascavel. E-mail: 

janeperuzo@gmail.com 
3 Mestranda em Educação, CECA, Cascavel. E-mail: andrise@hotmail.com. 

4 Mestranda em Educação, CECA, Cascavel. E-mail: cintiak.psi@gmail.com 
5 Mestra em Educação, CECA, Cascavel. E-mail: veronicesuriano@gmail.com 
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municípios, um espaço para discussão dos fundamentos do trabalho educativo nessa área, 

articulando a atividade de ensino docente à atividade de aprendizagem discente.  

A área da Educação Especial apresenta desafios aos docentes que se propõem a 

trabalhar na perspectiva da Psicologia histórico-cultural, principalmente em um momento 

histórico no qual muitas conquistas têm sido ameaçadas. Urgem processos formativos que 

favoreçam a compreensão mais aprofundada do trabalho pedagógico com estudantes 

público da Educação Especial, com Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades. 

Muitos equívocos teóricos redundantes de lacunas na formação docente refletem-se 

em sala de aula, acarretando confusões na implementação de uma metodologia de ensino 

apoiada nas contribuições de Lev Seminovitch Vygotski (1896-1934), Alexander Luria 

(1902-1977) e Alexis Leontiev (1903-1979). Esses autores consideram que o 

desenvolvimento do psiquismo apoia-se em fatores biológicos, porém não se trata de uma 

evolução maturacional. Essa evolução depende principalmente das condições sociais, as 

quais possibilitarão ou não, atividades que redundarão em desenvolvimento. 

A Educação Especial, ancorada nos preceitos da Psicologia Histórico-Cultural, 

pressupõe a intensificação §de uma compreensão mais elaborada sobre o trabalho 

pedagógico no que tange ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

contribuindo por consequência, para a aprendizagem dos estudantes, público da Educação 

Especial que recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Esta proposta de formação justificou-se a partir da incompletude da formação inicial, 

bem como dos cursos de pós-graduação ofertados, a qual acarreta as dificuldades 

encontradas pelos professores no trabalho pedagógico com as especificidades da 

Educação Especial.  

Justificou-se, ainda, legalmente, pois de acordo com o Art. 62 § 1º. da Lei 9394/96 

de Diretrizes e Bases da Educação: “a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, 
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em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério” (BRASIL, 2017, p. 42). 

A extensão universitária pode ser “...compreendida como uma atividade acadêmica 

que pressupõe a integração entre a comunidade universitária e a sociedade...” (SANTOS; 

ROCHA; PASSAGLIO, 2016, p.24). Nesta interlocução, identificam-se as demandas sociais 

e o processo proposto às atividades de extensão, como cursos de formação continuada 

possibilitam a transformação no processo de ensino, ressignificando a atuação docente. 

Assim, esta formação de professores que atuam nas Salas de Recursos 

Multifuncional e no Ensino Comum, para que identificassem e compreendessem as 

especificidades do trabalho  voltado aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista e 

Altas Habilidades, envolveu como ministrantes, professores e alunos do curso de Mestrado 

em Educação, na Linha de Pesquisa Formação de Professores e Processos de Ensino e 

Aprendizagem, integrantes do Grupo de Pesquisa Aprendizagem e Ação Docente 

(GPAAD), em conjunto com o Núcleo Regional de Educação de Cascavel, por meio da 

equipe técnico-pedagógica que atua no Centro Regional de Apoio Especializado6 (CRAPE). 

 

Procedimentos Adotados 

O curso envolveu 40 horas, organizadas em oito encontros presenciais mensais, 

toda penúltima quarta-feira entre os meses de março a novembro, excluindo o mês de julho, 

destinando-se 8 horas para leitura individual. 

Inicialmente, levantaram-se as expectativas dos participantes, mediante a aplicação 

de questionários, e oralmente, discutiram-se os objetivos e a metodologia, avaliando-se os 

 
6 O CRAPE, iniciou suas atividades no ano de 1997, e apresenta como funções a complementação do 
processo de Avaliação no Contexto Escolar e o assessoramento pedagógico aos professores e as equipes 

de Educação Especial dos 18 municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel. 
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conhecimentos iniciais dos participantes quanto à temática do curso, ratificando a proposta 

docente para encaminhamento das discussões.  

Nos encontros seguintes foram discutidos os conceitos de Transtornos do Espectro 

Autista e Altas Habilidades/Superdotação; Aspectos legais da Educação Especial 2008-

2018; O autismo nas diferentes abordagens teóricas; Altas Habilidades/ Superdotação na 

perspectiva não crítica. Além disso, foram discutidos os textos elaborados por Martins 

(2016) e Tuleski e Eidt (2016). 

Oportunizou-se aos participantes o relato de práticas pedagógicas bem sucedidas. 

A cada encontro definia-se o próximo apresentador. Também, cada encontro iniciava com 

o relato do encontro anterior, possibilitando a retomada das discussões que vinham se 

desenvolvendo. No último encontro os participantes expuseram oralmente o 

aproveitamento no curso e o avaliaram, individualmente, e por escrito. 

 

Resultados 

Esta atividade de formação foi concluída por 103 professores especialistas em 

Educação Especial da rede estadual que atuam como professores de apoio pedagógico 

especializado (PAEE) ou em Salas de Recursos Multifuncionais, atendendo estudantes 

com Autismo ou Altas Habilidades e professores que trabalham nas APAEs ou aos que se 

interessam pela temática, além dos que exerceram as funções de coordenador, 

subcoordenador, colaborador, ministrante ou palestrista. 

Os resultados evidenciaram a necessidade desses momentos de discussão porque: 

Na formação docente o domínio do conteúdo a ser ensinado é fundamental para 
garantir a apropriação dos conceitos científicos desenvolvidos pela humanidade ao 
longo dos séculos. Outro ponto essencial consiste na condução da mediação no 
processo de aprendizagem, visando possibilitar e mesmo garantir o 

desenvolvimento discente (SZYMANSKI, et al, 2014, p. 762). 
 

 Nos momentos de estudo e apresentação das práticas de atuação, os participantes 

evidenciaram dúvidas e incertezas na execução do trabalho pedagógico decorrentes da 
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ausência de momentos destinados à discussão entre os professores sobre o trabalho com 

os estudantes com deficiência/necessidades educacionais especiais. 

Dessa forma, entende-se que a escola tem um papel fundamental, uma vez que é 

sua responsabilidade a apropriação discente dos conceitos científicos, processo 

fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

 

Considerações Finais 

Ao longo desta atividade de formação continuada, pode-se observar a necessidade 

e a relevância do trabalho em regime de colaboração entre a Universidade e as unidades 

escolares quanto a formação dos professores, com vistas à apropriação dos conceitos 

científicos e desenvolvimento humano dos estudantes. 

Destaca-se que a interlocução entre a Escola de Ensino Comum e as Escolas na 

modalidade de Educação Especial possibilitou a reflexão sobre as especificidades na 

escolarização dos estudantes com deficiência/necessidades educacionais especiais, 

partilhando conhecimentos necessários de modo a lhes possibilitar a superação das 

barreiras socialmente impostas à deficiência. 

A principal dificuldade referiu-se ao acúmulo de atividades tanto por parte dos 

professores da UNIOESTE, quanto por parte dos professores e equipes pedagógicas 

escolares, uma vez que, as atividades de formação exigem a organização dos horários para 

que os professores possam participar. 

 

Forma(s) de contato com a ação 

A divulgação do curso de formação continuada foi realizada pelo Núcleo Regional 

de Educação de Cascavel. Encaminharam-se ofícios convite a todos os diretores das 

escolas estaduais, situadas em Cascavel e nos 18 municípios jurisdicionados ao núcleo de 

Cascavel. As inscrições para a participação na atividade de formação continuada, foram 

1193



 

 

realizadas de forma online pela plataforma Google forms. Mensalmente as escolas eram 

notificadas por e-mail sobre a data da formação, assim como os cursistas inscritos. 

Número da Correspondência Registrada (CR) - 57297/2019. 
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AQUARIO MUNICIPAL DE TOLEDO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, 
ENTRETENIMENTO E LAZER REUNIDOS EM UM ÚNICO ESPAÇO – UMA 

PERSPECTIVA ENTRE OS ANOS 2016 E 2020 
 

 
Robie Allan Bombardelli1 (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 tecncológica, a pesquisa e ao ensino, voltados aos temas da 
ecologia e da biologia aquática. Entre os anos de 2016 e 2020, foi realizado o 
atendimento a 349.088 pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo. 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. Os motivos que 
conduzem os visitantes a estes ambientes normalmente são a busca e o desejo pelo 
conhecimento 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 observar as espécies de grande porte, especialmente, as migradoras da 

 
1 Doutor, Engenharia de Pesca, Engenharia e Ciências Exatas, Campus de Toledo. E-mail: 
rabombardelli@gmail.com.  
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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 projeto é realizar a operação e o 
funcionamento do Aquário Municipal de Toledo. As atividades são 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 (10h00 às 12h00), pela tarde 
(14h00 às 16h00) e pela noite (18h00 às 20h00). 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. 

Excepcionalmente no ano de 2020, as atividades de atendimento ao público foram 
suspensas a partir do mês de março, devido à pandemia do COVID-19. Apesar deste 
cenário pandêmico, a manutenção física e biológica dos aquários permaneceram em 
funcionamento, respeitando e atendendo às orientações feitas pelos órgãos competentes.  
 
Procedimentos Adotados 
 

Este projeto 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 
foram 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;  
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(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, 
são 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 10h00 às 12h00, das 14h00 às 
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16h00 e das 18h00 às 20h00. 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 operação e a manutenção do Aquário Municipal de Toledo têm se mostrado 
como um projeto de extensão de extremo sucesso e aceitação pelo público, haja vista que 
entre os anos de 2016 e 2020, a equipe envolvida neste programa realizou a atendimento 
a 349.088 pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo e; a 431 grupos cujo 
atendimento foi realizado na forma de visitas técnicas monitoradas, totalizando 13.978 
pessoas (Figura 1). O número total de visitantes pode ser superior ao apresentado, 
porque a presença foi registrada por meio de assinatura individual em livro ata e, muitos 
visitantes, por serem frequentadores regulares do aquário (diariamente ou mais de uma 
vez ao dia), recusavam-se a assinar o livro. 

A grande maioria dos visitantes são pessoas do município de Toledo e de 
localidades próximas, pertencentes a região oeste do Paraná. Outro aspecto interessante 
e que merece destaque é o fato de que a maioria das visitas monitoradas que foram 
atendidas pela equipe de manutenção do Aquário Municipal de Toledo são provenientes 
de escolas públicas municipais ou estaduais. Estes resultados mostram que o Aquário 
Municipal de Toledo é uma poderosa ferramenta promover o desenvolvimento técnico-
científico, a educação, a cultura, o lazer e o entretenimento. Neste sentido, este projeto 
tem um papel fundamental no sentido de auxiliar (1) na transferência de tecnologia 
relacionada à operação e manutenção de aquários temáticos e ao uso dos recursos 
pesqueiros, (2) na divulgação da Unioeste e o Curso de Engenharia de Pesca, (3) 
promoção da cultura, do lazer e do entretenimento, (4) na promoção da educação 
ambiental em público de diferentes classes sociais e de diferentes faixas etárias e, (5) 
para promover a formação e a capacitação de recursos humanos especializados nesta 
temática.  

Especificamente no que se refere à formação de recursos humanos, este programa 
permitiu o envolvimento de quatro (04) estudantes da escola técnica de ensino médio, o 
Colégio Agrícola Estadual de Toledo; 24 estudantes em nível de graduação, de 
universidades públicas e privadas, dos cursos de Engenharia de Pesca, Veterinária, 
Agronomia e Ciências Biológicas; além de outros sete (07) estudantes em nível de pós 
graduação da Unioeste, dos Programas de Pós Graduação em (1) Recursos Pesqueiros e 
Engenharia de Pesca e em (2) Zootecnia.  
 

1199



 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2016 2017 2018 2019

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

es
so

as

Atendimento à visitantes individuais

 
0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019

N
ú

m
er

o
 d

e 
g

ru
p

o
s 

Atendimento à visitantes na forma de grupos monitorados  

 
 

Paraguai

Argentina

Estados unidos

Itália

Bolívia

Alemanha

Portugal

Espanha

Outros

 
Figura 1 – Distribuição temporal do número de visitante no Aquário Municipal de Toledo, atendidos pela 
equipe técnica do Projeto de Extensão da Unioeste “Operação e funcionamento do Aquário Municipal de 
Toledo. A – Número total de visitantes. B – Número total de grupos que realizaram visitas monitoradas. C – 
Proporção de visitantes estrangeiros, provenientes dos sete países com maior ocorrência de visitação. 

 
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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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA PRESENÇA DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 

EM SERES HUMANOS E NO AMBIENTE DA VILA RURAL DE NOVA CONCÓRDIA, 
FRANCISCO BELTRÃO-PR 

 
Luciano Z. P. Candiotto1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

 Carolina Panis2 (Sub-Coordenadora da Ação de Extensão). 
Participantes: Emanueli Hammes Tedesco3 

 
Área Temática: Meio ambiente 

Linha de Extensão: Questões Ambientais 
Modalidade: Comunicação Oral. 

Palavras-chave: exposição; agrotóxicos; deriva. 
 
Resumo 
 
O projeto de extensão, realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho do 
Paraná, objetiva diagnosticar a possível presença de resíduos de agrotóxicos em 
moradores e no ambiente da Vila Rural Água Viva, localizada no município de Francisco 
Beltrão. Através da coleta de amostras de urina, água e solo, foram realizadas análises 
laboratoriais para identificação de glifosato e 2,4 D. A exposição tem se dado em virtude 
da deriva de agrotóxicos decorrente da pulverização de vizinhos da Vila. 
 
Apresentação 
 
O cenário atual da produção agrícola indica crescente utilização de compostos químicos, 
chamados de agrotóxicos, para maximizar as taxas de produtividade (LEE et al., 2018). 
Ademais, o consumo de agrotóxicos tem aumentado em volume e diversidade devido à 
maior resistência de pragas nas lavouras (HOUBRAKEN et al., 2016).  
As consequências negativas da utilização de agrotóxicos vêm sendo alvo de debates no 
âmbito científico e político, de modo que o tema envolve polêmicas e questionamentos 
que necessitam de respostas objetivas e precisas. Por um lado, setores vinculados ao 
agronegócio defendem o uso desses produtos, afirmando que não é possível alimentar a 
população mundial sem eles. Por outro, instituições ligadas à saúde coletiva e a proteção 
do meio ambiente tem questionado a necessidade e a eficácia dos agrotóxicos, haja vista 
seus efeitos negativos aos ecossistemas e à humanidade. 
A preocupação com o consumo de agrotóxicos e suas consequências têm crescido no 
Brasil, pelo fato de atualmente sermos o país que mais utiliza esses tipos de produtos 

 
1 Pós-doutor em Geografia, Curso de Geografia, Centro de Ciências Humanas, campus de Francisco 
Beltrão. Coordenador do projeto. E-mail: luciano.candiotto@unioeste.br  
2 Pós-doutora em Bioquímica, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco 
Beltrão. Sub-coordenadora do projeto. E-mail: carolinapanis@hotmail.com 
3 Discente de graduação e bolsista de extensão, Curso de Geografia, Centro de Ciências Humanas, campus 
de Francisco Beltrão. E-mail: emanueli.tedesco@unioeste.br 
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(CARNEIRO et al., 2015). Os últimos anos têm sido marcados pela liberação de novos 
produtos e pelo crescimento da quantidade utilizada (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 – Volume comercializado de agrotóxicos no Brasil (2009-2017) 
Fonte: IBAMA (2018). Elaborado por Gaboardi (2019). 

 
Segundo dados de 2017, o Paraná é o 4º estado da federação que mais utiliza 
agrotóxicos, com mais de 61 mil toneladas (Mapa 1). 
 

 
Mapa 1 – Volume comercializado de agrotóxicos no Brasil, 2017 
Fonte: Gaboardi (2019). 
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Entre 2012 e 2017, no município de Francisco Beltrão, foi utilizada uma média anual de 
11 quilos de agrotóxicos por hectare de área plantada, segundo dados do Sistema de 
Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos no Paraná (SIAGRO) da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR). Apesar da ampla utilização desses produtos 
no Brasil, são necessárias evidências científicas que permitam qualificar o debate sobre 
as consequências ambientais e sociais deste uso.  
A partir de uma denúncia feita por um morador da Vila Rural de Nova Concórdia, 
localizada no município de Francisco Beltrão, durante a realização da Audiência Pública 
promovida por iniciativa do Ministério Público do Trabalho na AMSOP (Associação dos 
Municípios do Sudoeste do Paraná) no dia 17/06/19 na cidade de Francisco Beltrão-PR, 
relacionada à deriva de pulverizações de agrotóxicos por vizinhos, membros da equipe 
propositora deste projeto, que estavam presentes na audiência, se comprometeram a 
elaborar uma proposta de diagnóstico da possível presença de resíduos de agrotóxicos 
em moradores e no ambiente da referida Vila Rural. Portanto, o objetivo deste projeto é 
diagnosticar a presença de resíduos de agrotóxicos em moradores da Vila Rural de Nova 
Concórdia, município de Francisco Beltrão-PR, por meio de análises laboratoriais de 
amostras de urina, bem como no ambiente da referida Vila Rural, através de análises 
laboratoriais de amostras de solo e água coletadas no entorno do local. 
 

 
Figura 1 - Trator da propriedade vizinha realizando uma das pulverizações de agrotóxicos 

 
Procedimentos Adotados 
 
As principais etapas do projeto foram as seguintes: 
- Contato com os moradores através de reuniões, para verificar o problema em questão; 
- Elaboração e aplicação de um questionário com os moradores, para identificar possíveis 
formas de exposição e contato com agrotóxicos; 
- Orientação dos moradores para realizarem a coleta de urina, para análises laboratoriais; 
- Coleta de amostras de urina e de amostras de água e de solo; 
- Realização de análises laboratoriais das amostras coletadas, com ênfase na 
identificação de glifosato, 2,4 D (agrotóxicos mais utilizados nas lavouras vizinhas da Vila 
Rural) e outros ingredientes ativos. Foram realizadas análises para identificação de 
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resíduos de 2,4 D no laboratório de Biologia de Tumores da UNIOESTE, Campus de 
Francisco Beltrão, e análises para identificação de resíduos de glifosato e de outros 
ingredientes ativos, em um laboratório particular credenciado, localizado no município do 
Rio de Janeiro; 
- Tabulação e avaliação dos resultados das análises; 
- Reuniões da equipe com a Promotora do Ministério Público do Trabalho do Paraná; 
- Comunicação dos resultados aos moradores da Vila Rural (ação a ser realizada). 
 
Resultados 
 
Em virtude da limitação de tamanho do texto, será apresentada uma tabela com os 
resultados das análises, seguida de comentários gerais. Apesar de terem sido realizadas 
análises multiresíduos (que permitem identificar presença de vários ingredientes ativos) 
com o equipamento HPLC, o único ingrediente ativo encontrado nas amostras foi o 
glifosato. Em relação ao 2,4 D, as análises foram feitas no laboratório da UNIOESTE, com 
kit Elisa, pelo fato dos laboratórios externos consultados não realizarem esse tipo de 
análise com o equipamento HPLC. Devido à elevada capacidade de detecção do HPLC, 
essa técnica é considerada padrão ouro em termos de análise de substâncias como 
pesticidas. No entanto, em virtude da indisponibilidade dessa técnica para análise de 
resíduos de 2,4 D, opou-se pelo kit Elisa (enzimainunoensaio), que também tem se 
mostrado uma técnica eficaz para detecção de resíduos de agrotóxicos.  

Tabela 1 – Resultados das análises laboratoriais 

AMOSTRAS 2,4 D KIT (PPB) GLIFOSATO HPLC (PPB) 

URINA   

1 51,925 26.346 

2 30,925 25.953 

3 49,425 121.888 

4 36,425 83.398 

5 15,925 21.657 

6 51,675 186.222 

7 33,925 18.768 

8 26,925 58.273 

9 58,675 150.763 

10 7,425 29.558 

11 27,925 10.321 

12 14,675 147.083 

13 22,925 40.246 

14 52,425 295.971 

15 38,175 153.167 

16 43,175 8.306 

17 39,175 15.039 

18 10,675 58.330 

19 78,925 394.000 
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20 68,175 6.082 

21 65,175 44.621 

22 48,175 166.359 

23 52,425 624.327 

24 56,175 21.038 

25 67,925 45.523 

26 50,675 564.913 

27 45,175 14.590 

28 48,925 76.174 

29 49,175 não detectado 

30 30,925 237.686 

31 54,175 não detectado 

32 49,925 82.933 

33 57,425 266.957 

34 61,175 358.716 

35 38,675 12.885 

ÁGUA 37,575 não detectado 

SOLO não analisado não detectado 
  PPB: partes por bilhão. 

 
De um total de 35 amostras de urina coletadas e analisadas, 24 foram de mulheres e 11 
de homens. Em relação às amostras de urina, parte-se do pressuposto de que não 
deveriam ser encontrados resíduos de agrotóxicos em nenhuma das amostras. Contudo, 
todas as 35 amostras coletadas apresentaram resíduos de 2,4 D, variando de 7,4 a 78,9 
ppb. Ao separar os resultados em classes, percebe-se que: 1) 4 amostras (11,4%) 
apresentaram valores de 0 a 20 ppb; 2) 10 amostras (28,6%) apresentaram valores de 21 
a 40 ppb; 3) 16 amostras (45,7%) apresentaram valores de 41 a 60 ppb; e 4) 5 amostras 
(14,3%) apresentaram valores de 61 a 80 ppb. Os resultados para o glifosato, apontam 
dados bem maiores, se comparados aos resultados para o 2,4 D. Das 35 amostras de 
urina, em apenas duas não foram identificados resíduos de glifosato, porém, o valor 
máximo identificado foi de 624.327 ppb (mulher). Ao separar os resultados em classes, 
percebe-se que: 1) 20 amostras (57,1%) apresentaram valores de 6.000 a 100.000 ppb; 
2) 6 amostras (17,1%) apresentaram valores de 101.000 a 200.000 ppb; 3) 3 amostras 
(8,6%) apresentaram valores de 201.000 a 300.000 ppb; e 4) 4 amostras (11,4%) 
apresentaram valores acima de 300.000 ppb. Na amostra de água, que é utilizada para 
consumo dos moradores da Vila Rural (água de fonte), foi detectado 37,575 ppb de 2,4 D 
e não foi detectada presença de glifosato ou de outros ingredientes ativos analisados. Na 
amostra de solo, não foi feita análise para o 2,4 D e não foi detectada presença de 
resíduos de glifosato e de outros ingredientes ativos analisados. 
 
Considerações Finais 
 
O projeto confirmou que há exposição dos moradores a agrotóxicos por parte de 
moradores da Vila Rural Água Viva, bem como presença de resíduos de alguns 
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ingredientes ativos no corpo humano desses moradores. No que diz respeito à exposição, 
ficou evidente que a deriva de agrotóxicos aplicados nas lavouras limítrofes à Vila Rural é 
o principal fator. No entanto, podem existir outros fatores, como a aplicação de 
agrotóxicos pelos próprios moradores da Vila Rural, seja em outras áreas, por meio de 
atividade laboral no presente ou no passado, seja pela aplicação em seus próprios 
terrenos. Contudo, apenas cinco moradores afirmaram que aplicam agrotóxicos e sete 
que já aplicaram em outros lugares. Considerando que quase todas as amostras de urina 
analisadas apresentaram resíduos de glifosato e 2,4 D, que são utilizados em lavouras de 
milho, soja e trigo das lavouras vizinhas à Vila Rural, é possível afirmar que boa parte 
dessa exposição está vinculada à deriva de pulverizações realizadas nas lavouras 
vizinhas. Isso indica que a denúncia feita pelos moradores, além de gerar incômodos com 
relação a odor e sintomas associados ao contato com agrotóxicos, como náuseas, 
cefaleia, tonturas, entre outros, tem levado à contaminação de diversas pessoas por 
agrotóxicos aplicados por vizinhos. Conclui-se que os moradores da Vila Rural têm sido 
amplamente expostos e contaminados, sobretudo pela deriva de agrotóxicos das lavouras 
vizinhas, que são maiores que o perímetro da própria Vila Rural. Para minimizar o 
problema, são necessárias ações que permitam reduzir a deriva de agrotóxicos dessas 
lavouras, bem como o próprio uso de agrotóxicos por moradores da Vila Rural. Entre elas, 
é fundamental que se faça o plantio de barreiras vegetais no entorno da Vila Rural – 
seguindo o estabelecido na Resolução SEIN n. 22/85 e na Lei Municipal n. 4.374/2015 –, 
que se avise os moradores sobre quando ocorrerão pulverizações, entre outras medidas 
legais e éticas para a proteção dessas pessoas.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Através do contato por e-mail com os professores Luciano Candiotto e Carolina Panis. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 59235-2019 
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CONHECENDO O HERBÁRIO: UM ESPAÇO NÃO-FORMAL PARA O ENSINO DA 

BIODIVERSIDADE 
 
 

Lívia G. Temponi1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Elenice L. Faria2, Kamilla Zabotti3,Shirley M. Silva4, Fernanda A. 

Meglhioratti5 
 

 
Área Temática: Meio Ambiente 

Linha de Extensão: Educação em espaço não formal  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Espaço não Formal; Flora Regional; Morfologia Vegetal. 
 
Resumo 
 
O projeto de extensão tem como objetivo mediar o conhecimento a respeito da 
biodiversidade da flora regional, promovendo o ensino da Botânica, por meio do 
desenvolvimento de atividades interativas e manuseio de recursos didáticos. Em sua 
vigência o projeto produziu recursos didáticos para promover o ensino de Botânica e 
realizou ações como visitação ao Herbário e exposições de material didático para a 
comunidade interna e externa à Unioeste.   
 
Apresentação 
 

Modelos e recursos didáticos são intermediários entre as abstrações da teoria e as 
ações concretas da experimentação, ajudam a fazer predições, guiam investigações e 
facilitam a comunicação, principalmente em disciplinas como a Botânica, na qual, muitas 
vezes, em situações de ensino ocorre pouca interação (GILBERT; BOULTER,1998). Nesse 
sentido, ações que promovam a utilização de recursos didáticos podem ser 
contextualizadoras da Botânica, facilitando a aprendizagem do aluno. 

No ano de 2018, o Herbário UNOP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste), iniciou o projeto de extensão intitulado "Conhecendo o Herbário: um espaço não 
formal para o ensino da Biodiversidade", o qual viabiliza visitas técnicas de alunos de ensino 
médio ou graduação, com o objetivo de mediar o conhecimento a respeito da biodiversidade 

 
1 Doutora em Ciências Biológicas (Botânica), Ciências Biológicas, CCBS, campus Cascavel. E-mail: 
liviatemponi@yahoo.com.br.  
2  Bacharel em Ciências Biológicas, Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, 
CCBS, campus Cascavel. E-mail: eleniceliberali@hotmail.com.br 
3  Mestre em Educação (Ensino de Ciências e Matemática), Doutoranda em Educação em Ciências e Educação 

Matemática, Ciências Biológicas, CCBS, campus Cascavel. E-mail: kamilla.giuffrida@unioeste.br 
4  Doutora em Ciências Biológicas (Biologia Vegetal), Ciências Biológicas, CCBS, campus Cascavel. E-mail: 
shirley.silva@unioeste.br 
5 Doutora em Educação para a Ciência, Ciências Biológicas, CCBS, campus Cascavel. E-mail: 
Fernanda.meglhioratti@unioeste.br. 
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da flora regional. Em um primeiro momento as atividades do projeto se concentraram na 
produção de materiais didáticos e propostas de ensino que fossem adequados para a 
promoção da aproximação dos conteúdos de Botânica com o cotidiano, permitindo um 
ensino de Botânica de modo interativo e contextualizado. Após elaboração, planejamento 
e validação dos recursos didáticos ocorreram ações que promoveram o conhecimento da 
Botânica para a comunidade interna e externa da Unioeste.  

 
Procedimentos Adotados 
 

Inicialmente foram elaborados materiais didáticos, tais como: cubos que 
representavam os cortes tridimensionais da madeira conforme modelo proposto por 
Ceccantini (2006); modelos feitos com gesso representando a venação das folhas; modelos 
feitos em biscuit representando os estômatos da folha; cartazes; exsicatas; amostras de 
madeiras; carpoteca; modelo de estrutura floral.  

Um dos recursos utilizados foram as exsicatas, com representantes da flora regional 
bem como a explicação do papel do herbário UNOP na identificação e armazenamento de 
um conjunto de dados a respeito da flora nacional. O recurso das exsicatas foi 
complementado com cartazes com informações sobre a morfologia foliar.  

Outro recurso bastante interessante foram as amostras de algumas madeiras da 
região, sendo esse recurso complementado com modelos didáticos que representavam as 
camadas do tronco de uma árvore e modelos que representavam os vasos condutores 
xilema e floema. As amostras de madeiras permitem visualizar as diferenças de cores, 
cheiro e densidade, mostrando características específicas em cada tipo de madeira.  
Também foi elaborado um conjunto de cartazes com imagens de plantas tóxicas para 
humanos e animais, o qual é um conhecimento de interesse para a Educação em Saúde. 
Além disso, outro conjunto de cartazes informativos foram referentes às PANCs (Plantas 
Alimentícias Não Convencionais), que indicavam algumas plantas ricas em nutrientes e que 
não são muitas vezes conhecidas pela população. Ainda como recurso didático que 
objetivava o conhecimento das plantas regionais foi apresentada uma coleção de frutos 
secos (carpoteca).  

Outra atividade central foi o desenvolvimento de uma atividade didática que 
explorava os sentidos de tato e olfato, com amostras de ervas medicinais e condimentos. 
Nessa atividade os alunos eram vendados e deveriam descobrir qual a planta em questão 
utilizando suas mãos e o cheiro das plantas.  

Além dos recursos didáticos elaborados para serem utilizados em uma série de 
exposições a comunidade interna e externa da Unioeste, foi construída uma sequência 
didática para ser desenvolvida em uma visita guiada para alunos do Ensino Fundamental 
ao Herbário UNOP. 

Os recursos didáticos produzidos foram primeiramente avaliados pelos docentes da 
área de Botânica e readequados quando necessários para ficar disponível às exposições 
realizadas para a comunidade interna e externa da Unioeste. Posteriormente, os recursos 
didáticos produzidos e a sequência didática planejada para alunos do ensino fundamental 
foi apresentada e validada no grupo de pesquisa GECIBIO (Grupo de Educação em 
Ciências e Biologia - UNIOESTE). No grupo de pesquisa ocorreram algumas adequações 
na sequência didática repensando aspectos como o tempo destinado a cada atividade, a 
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necessidade de síntese de algumas propostas, entre outros aspectos. Na reunião de 
validação da sequência didática também foram avaliados os questionários iniciais e finais 
que seriam respondidos pelos alunos do ensino fundamental que visitariam o herbário. 

 Após a validação da sequência didática, foi realizada uma visita experimental com 
alunos do 8º ano de uma escola da cidade de Cascavel-PR, para que, se houvesse 
necessidade fosse feito algumas correções e alterações nas atividades. Bem como o 
resultado dessa ação contribuiu para uma análise de dados de um TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso) no curso de Ciências Biológicas.   

Diferentes recursos didáticos produzidos foram utilizados em exposições no dia 
Nacional da Botânica, Dia Mundial do Meio Ambiente, Feira das profissões em 2019 
“Conhecendo a UNIOESTE: ensino, pesquisa e extensão", levando informações e 
conhecimentos botânicos a toda comunidade de Cascavel e região. 
 
Resultados 
 

Ao longo das ações do projeto foram utilizados diversos recursos didáticos para 
facilitar a compreensão dos conteúdos de Botânica, ressaltando a presença dessa área do 
conhecimento no dia a dia das pessoas. Para a aproximação dos conhecimentos botânicos 
da comunidade interna e externa da Unioeste foram utilizados os seguintes recursos: 

 
1) Cubos - representando a estrutura anatômica do lenho nos planos transversal, 

longitudinal tangencial e longitudinal radial - em papel e isopor, comparando esses 
modelos didáticos com exemplares da xiloteca. Esses modelos didáticos foram 
construídos segundo Ceccantini (2006). 
 

    
Fonte: produção do projeto “Conhecendo o Herbário: um espaço não formal para o 

ensino da Biodiversidade" com base em Ceccantini (2006). 
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2) Exsicatas de ramos com flores de espécies nativas da região e cartazes com folhas 
secas com diferentes tipos de morfologia foliar. 
 

      
         

 
 
 
 
 
 
Fonte: herbário UNOP e projeto de extensão “Conhecendo o Herbário: um espaço não 

formal para o ensino da Biodiversidade". 
 

3) Carpoteca com diferentes tipos de frutos e sementes, dando enfoque ao tipo e 
importância da dispersão das sementes. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: herbário UNOP e projeto de extensão “Conhecendo o Herbário: um espaço não 
formal para o ensino da Biodiversidade". 

 
4)  Modelo didático de uma flor aberta com pétalas livres. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Fonte: projeto de extensão “Conhecendo o Herbário: um espaço não formal para o 
ensino da Biodiversidade". 

 
 

 

1212



 

 

 

5) Amostras de ervas medicinais para a interatividade de tato e olfato. 
 

         
Fonte: projeto de extensão “Conhecendo o Herbário: um espaço não formal para o 

ensino da Biodiversidade". 
 

6) Desenvolvimento da sequência didática com alunos do oitavo ano do Ensino 
Fundamental de uma escola de Cascavel - PR 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: projeto de extensão “Conhecendo o Herbário: um espaço não formal para o 

ensino da Biodiversidade". 
 

Os recursos didáticos foram utilizados também em diferentes ações realizadas ao longo 
do ano de 2019 e compreenderam:  

 
1) Exposições no dia Nacional da Botânica (17/04/2019), nesse dia foi lembrada 

importância dos botânicos para a ciência e a sociedade. Expondo materiais como 

exsicatas, carpoteca e ilustrações com plantas da região. 
2) Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06/2019), nessa ocasião ocorre um resgate 

cultural, com muita troca de informações entre a comunidade e a Universidade. 
Foram expostos modelos didáticos com a finalidade de criar uma postura crítica e 
ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta. 

3) Feira das profissões em 2019 “Conhecendo a UNIOESTE: ensino, pesquisa e 
extensão", foi elaborada uma exposição levando informações e conhecimentos 
botânicos a toda comunidade de Cascavel e região por meio de modelos didáticos e 
representantes da flora regional, como as exsicatas, carpoteca e xiloteca.  

4) Projeto experimental de visitação com a colaboração de alunos do oitavo (8º) ano de 
um Colégio Estadual da cidade de Cascavel - PR. Para essa ação foi elaborada uma 
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sequência didática com questionários iniciais para obter uma prévia avaliação a 
respeito do conhecimento em relação à Botânica e questionários finais para uma 
avaliação do que foi proposto na visita e aperfeiçoamento das atividades. Essa 
sequência didática foi validada pelo grupo de pesquisa GECIBIO. Esses 
questionários foram utilizados como relatos escritos a respeito da experiência vivida, 
facilitando a obtenção de informações individuais de cada um (FONTOURA, 2011).  

 

Considerações Finais 
 

A abordagem da proposta foi considerada atrativa e estimuladora pelos 
participantes, no qual houve grande interesse pelos materiais e atividades didáticas 
apresentadas. Este projeto procurou encontrar algumas estratégias para o Ensino de 
Botânica e esperamos que essa proposta pedagógica possa estimular o rompimento das 
barreiras existentes entre os temas estudados em sala de aula e o cotidiano dos alunos, 
estimulando a aproximação entre universidade e escola, bem como uma melhor 
compreensão das possibilidades do ensino da botânica. Ainda, ressaltamos que com a 
atual situação da pandemia da Covid-19 algumas atividades do projeto estão sendo 
repensadas para que a divulgação dos conhecimentos botânicos possa ocorrer de forma 
remota. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
herbariounop@gmail.com 
https://https://www.unioeste.br/portal/orgaos-do-ccbs/herbario-unop 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 52602/2017.  
 
Referências 
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FONTOURA, H. A. Tematização como proposta de análise de dados na pesquisa 
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IDENTIFICAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE AMOSTRAS NO HERBÁRIO UNOP 

 
Lívia G. Temponi1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Ana Paula Garcia2, Tereza Cristina Costa de Mattos3 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
Linha de Extensão: Questões Ambientais 

Modalidade: (Apresentação Oral) 
Palavras-chave: botânica; flora; coleção biológica. 

 
Resumo 
 

O Herbário UNOP encontra-se localizado no município de Cascavel e conta com 10.798 
espécimes de traqueófitas. Embora pequeno em número de exemplares, possui a maior 
representatividade de amostras provenientes do ParNa Iguaçu e da região oeste do Paraná. 
A confirmação da espécie na qual o pesquisador desenvolve seu estudo e os dados de 
registro no herbário, garante segurança e credibilidade ao estudo, além da possibilidade de 
publicação dos seus resultados em revistas científicas.  
 
Apresentação 
 

As famílias Araceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Lauraceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Orchidaceae, Piperaceae, Poaceae, Polypodiaceae, 
Rubiaceae e Solanaceae são as com maior representatividade na coleção UNOP. O Brasil 
é o país com a maior riqueza de espécies vegetais do mundo, sendo estimadas mais de 
40.000 espécies só entre as plantas com flor. Muitas dessas espécies estão certificadas e 
depositados em coleções botânicas, geralmente em Herbários, as quais se caracterizam 
por serem coleções científicas compostas por amostras de plantas secas, que servem como 
registro e referência sobre a vegetação e flora de uma dada região. Os registros botânicos 
da coleção UNOP passaram pelo processo de informatização, utilizando o software 
BRAHMS, e estão disponíveis para consulta pública no speciesLink. Imagens das exsicatas 
estão sendo disponibilizadas em parceria com os projetos Herbário Virtual REFLORA e 
INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Integra-se também ao projeto NAPI 
Taxonline: conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas, que se baseia na 
colaboração entre as coleções biológicas científicas do Estado do Paraná.  

O Herbário possibilita a avaliação de impactos ambientais, contribuindo para 
pesquisas em outras áreas da ciência, além da conservação de materiais históricos e 
identificação de espécies. Dessa forma, justifica-se a demanda de pesquisadores de outras 

                                            
1Doutor em Ciências Biológicas (Botânica), Ciências Biológicas, CCBS, campus Cascavel. E-mail: 
liviatemponi@yahoo.com.br.  
2Graduanda em Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, CCBS, campus Cascavel. E-mail: 
anap.garcia017@gmail.com.  
3Graduada em Pedagogia, Pedagogia, CECA, campus Cascavel E-mail: tccmattos@gmail.com.br.  
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áreas, inserirem as amostras botânicas por eles investigadas, em uma coleção científica 
para uma precisa identificação da espécie por um especialista. Tais áreas podem incluir 
pesquisas sobre impactos ambientais, restauração florestal, fármacos, extratos vegetais ou 
compostos químicos, em suas diversas aplicações na saúde, meio ambiente e na 
agricultura. A confirmação da espécie na qual o pesquisador desenvolve seu estudo e 
também seu registro no herbário, garante segurança e credibilidade em suas informações, 
divulgadas em relatórios, listagens e publicações em revistas científicas. 
 
Procedimentos Adotados 

 
Nos últimos anos, foram recebidas amostras principalmente de instituições públicas, 

privadas e empresas de meio ambiente da região sul do Brasil. A identificação precisa é 
essencial para qualquer pesquisa botânica e sua demanda foi previamente acordado com 
o curador.  

As amostras foram coletadas com estruturas reprodutivas (flores ou frutos) para 
facilitar a identificação e com qualidade de secagem. No caso de plantas de pequeno porte 
foi orientado que as mesmas devem ser retiradas inteiras, com raiz e que as plantas 
coletadas devem apresentar três ramos férteis, com cerca de 40 cm cada.  

As amostras foram preparadas em folhas de jornais, intercalando sempre folhas de 
papelão entre as de jornal. Neste momento tomou-se o cuidado com a disposição da planta 
dentro dos jornais para depois prensar, utilizando a prensa de madeira amarradas com 
cordas e armazenadas a 70 ºC em estufa de circulação forçada de ar por 3 dias para a 
secagem.  

Posteriormente as amostras foram identificadas utilizando bibliografias adequadas, 
montadas em exsicatas seguindo técnicas usuais de herborização (Bridson & Forman, 
1999) e inseridas na coleção e no banco de dados do herbário UNOP. 
 
Resultados 

 
Através do trabalho realizado foi possível identificar 27 amostras, que encontram-se 

armazenadas em na coleção devidamente climatizada (Figura 1). Estas ações atenderam 
a demanda de solicitações da Unioeste, campus Toledo, e as demais amostras de 
instituições como a UTFPR, campus Toledo, PUC – Paraná e UFFS – Santa Catarina, além 
de identificações para pesquisadores da Unioeste, campus Cascavel (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Amostras incorporadas na coleção do Herbário UNOP, como prestação de 

serviço durante o período.  
 
Solicitante Instituição Recebido  Espécie  UNOP 

Valfredo Schlemper   UFFS – SC   
20/04/2019 

Leonurus sibiricus L. 10121 

UFFS – SC Cunila spicata Benth. 10171 

UFFS – SC Santolina chamaecyparissus L. 10173 

Letícia Maria Besen Unioeste 25/06/2019 Persea americana Mill. 10199 

Mateus de Souza 
Bopes 

PUC PR 04/07/2019 Bixa orellana L. 10198 

Tales Prado Alves Unioeste – Toledo 10/09/2019 Monteverdia aquifolia (Mart.) 
Biral 

10377 

Jéssica Schons UTFPR – Toledo 15/09/2019 Dendrobium nobile Lindl. 10378 

Thiago Kegler  15/09/2019 Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 10395 

Ana Paula Becker 
Viana 

Unioeste – Toledo 11/10/2019 Eugenia involucrata DC.                                                                        10444 

Ana Paula Becker 
Viana 

Unioeste – Toledo 11/10/2019 Eugenia uniflora L.                                          10445 

Ana Paula Becker 
Viana 

Unioeste – Toledo 20/11/2019 Eugenia myrcianthes Nied.                                                                              10464 

Camila Alves de 
Oliveira 

Unioeste – Cascavel 21/11/2019 Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf 

10486 

Isadora Mendonça Unioeste – Cascavel 04/12/2019 Parapiptadenia rigida (Benth.) 
Brenan 

10485 

Ana Paula Becker 
Viana 

Unioeste – Toledo 21/01/2020 Syzygium cumini (L.) Skeels 10568 

Amanda Janaina Unioeste – Cascavel 31/01/2020 Laurus nobilis L. 10651 

Marcela Brito Breda Unioeste – Toledo 20/02/2020 Ginkgo biloba L. 10639 

Andressa Paula de 
Souza Duarte 

Unioeste 13/02/2020 Sphagneticola trilobata (L.) 
Pruski 

10649 

Francielle de Souza Unioeste – Toledo  08/07/2020 Jatropha multifida L. 10669 

Lizana Emanuele 
Silva de Souza 

Unioeste – Toledo 30/08/2020 Cinnamomum verum J. Presl 10729 

Débora Marina 
Bandeira 

Unioeste – Cascavel 07/08/2020 Podocarpus lambertii Klotzsch 
ex Endl. 

10730 

Débora Marina 
Bandeira 

Unioeste – Cascavel 07/08/2020 Myrsine umbellata Mart. 10731 

Joelma Marques 
Batista 

Unioeste – Cascavel 07/08/2020 Myrcia glomerata (Cambess.) 
G.Burton & E.Lucas 

10732 

Lais da Silva Pego 
Hericks 

Unioeste – Toledo 24/09/2020 Solanum sanctae-catharinae 
Dunal 

10733 

Fernanda Jaqueline 
Meneguesso 

Unioeste – Marechal 
Rondon 

12/07/2019 Lavandula em identificação Em 
preparo 

Fernanda Jaqueline 
Meneguesso 

Unioeste – Marechal 
Rondon 

12/07/2019 Lavandula em identificação Em 
preparo 

Fernanda Jaqueline 
Meneguesso 

Unioeste – Marechal 
Rondon 

12/07/2019 Lavandula em identificação Em 
preparo 

Fernanda Jaqueline 
Meneguesso 

Unioeste – Marechal 
Rondon 

22/07/2020 Lavandula em identificação Em 
preparo 
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Figura 1. Herbário UNOP. A, B. Estereomicroscópio com câmera para captura de imagens; 

C. Amostras em fixadores; D. Carpoteca; E. Vista geral de armários com as exsicatas; F, 

G. Exsicatas do UNOP; H. Sala anexa com computador para informatização da coleção; I, 

J. Literatura especializada. K. Estereomicroscópios.  
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Considerações Finais 

 
Apesar da situação atual de pandemia em relação ao COVID-19, semanalmente a 

coleção tem sido visitada para retirada de água do desumidificador de ar e neste período 
também foi instalado um novo ar condicionado para a manutenção das amostras.  

A procura para identificação foi reduzida, mas foi atendida via e-mail e quando 
necessário, o atendimento presencial, previamente agendado, foi realizado mantendo os 
cuidados necessários durante essa situação.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: herbariounop@gmail.com, Telefone: (45) 3220-7335  
https://https://www.unioeste.br/portal/orgaos-do-ccbs/herbario-unop 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
CR 56038/2018.  
 
Referências 
 
BRIDSON, D; FORMAN, L. The Herbarium Handbook. The Royal Botanic Gardens, Kew, 
Londres, p.332, 1999. 
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 O ENSINO DE SOLO PARA ESCOLARES E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
Vanda Moreira Martins1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Andressa Picolli2, Dhyonne Fernandes Pessoa3, Mateus Marchesan Pires4, 
Arthur Vinícius da Rocha Soares5 

 
Área Temática: Meio Ambiente/Educação 

Linha de Extensão: Questões Ambientais/Ensino 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Ensino Básico; Práticas Pedagógicas; Geografia Escolar 
 
Resumo 

O propósito deste trabalho foi apresentar os resultados das tutorias realizadas no 
decorrer do projeto de extensão “O Solo na Escola” no período de 2017 a 2019. Este 
projeto ofereceu apoio teórico-metodológico e prático para a comunidade escolar, tendo 
como objetivo promover o ensino do solo e sua importância socioambiental no campo e 
na cidade. Os atendimentos à comunidade escolar, por meio de tutorias, incluíram temas 
relacionados ao solo, a geologia (minerais e rochas) e ao meio ambiente. Nos 34 
atendimentos agendados, foram realizadas 58 tutorias para 1560 alunos do Ensino 
Básico. Destas tutorias, 57% ocorreram nas escolas e 43% no Laboratório de Pedologia e 
Geologia da UNIOESTE. Por modalidade, o Ensino Fundamental II representou 42% do 
total de alunos atendidos, seguido pelo Ensino Fundamental I (35%), o Ensino Médio 
(22%) e a Educação Infantil com 1%. No período foram atendidas 24 escolas do ensino 
público de 12 municípios da região Oeste do Paraná. O município de onde partiu o maior 
número de solicitações de atividades de tutorias (13) foi Nova Santa Rosa, com 281 
alunos atendidos em todas as modalidades do Ensino Básico. As práticas pedagógicas 
diferenciadas, apoiadas pelo kit de solos, minerais, rochas e por conteúdos em slides, 
foram os instrumentos mais utilizados no processo ensino-aprendizagem, tanto nas 
escolas, quanto no laboratório, independentemente da modalidade de ensino e séries 
atendidas. As atividades e trocas de experiências entre a comunidade universitária e a 
escolar aproximaram os alunos da realidade do seu objeto de estudo e aprendizado.   

 

 

                                            
1 Doutora em Agronomia, docente do Curso de Graduação em Geografia, CCHEL, Marechal Cândido 
Rondon. vanda.martins@unioeste.br.  
2 Acadêmica do 3º ano de graduação, Curso de Geografia, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. 
andressa.picolli@unioeste.br  
3 Acadêmico do 4º ano de graduação, Curso de Geografia, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. 
dhyonne.pessoa@unioeste.br 
4Doutor em Geografia, docente do Curso de Graduação em Geografia, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. 
mateus.pires@unioeste.br. 
5 Acadêmico do 1º ano de graduação, Curso de Geografia, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. 
vini4329@hotmail.com 
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Apresentação 

A Geografia escolar e todas as suas temáticas/conteúdos ensinados na escola têm 
como objetivo fundamental o desenvolvimento da cidadania, que se dá através da leitura 
do mundo e de uma atuação participativa dos sujeitos nos locais em que vivem. Assim, 
entende-se o papel fundamental do ensino dos solos e a sua profícua contribuição para 
as discussões socioambientais frente aos desafios do mundo contemporâneo. O projeto 
de extensão intitulado “O Solo na Escola” está vinculado ao Grupo Multidisciplinar de 
Estudos Ambientais (GEA) da UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon-PR. A 
proposta central é aproximar e compartilhar o conhecimento deste nível de ensino com a 
comunidade escolar, desenvolvendo ações socioeducativas sobre os solos e a Educação 
Ambiental. O projeto tem caráter permanente e visa oferecer apoio teórico-metodológico 
para os professores e alunos da rede pública e particular da Educação Básica. O principal 
objetivo é difundir a importância socioambiental do solo, uma vez que ele é um 
componente essencial dos sistemas rurais e urbanos, porém não renovável em curto 
espaço de tempo (Diouf, 2011). À medida que o projeto ganhou visibilidade na 
comunidade escolar, as tutorias foram cada vez mais solicitadas. As atividades 
desenvolvidas promovem a) a troca de experiências e conhecimento em benefício do 
processo ensino-aprendizagem; b) o uso de alternativas metodológicas para os 
professores da Educação Básica, bem como para os graduandos do curso de Geografia e 
demais voluntários que desenvolvem as tarefas básicas de Ensinar e Aprender sobre o 
“solo”; além da divulgação do Curso de Geografia, da Ciência do Solo/Pedologia, das 
Geociências (Geologia e Geomorfologia) e da UNIOESTE junto à comunidade externa. 

 
Procedimentos Adotados 

A interação com a comunidade escolar, na modalidade tutoria, se deu da seguinte 
maneira:  

a) Na UNIOESTE: o atendimento aos alunos e demais membros da comunidade 
escolar ocorreram nas dependências do Laboratório de Pedologia e Geologia Casemiro 
Balcewicz/UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon-PR. O laboratório tem 
capacidade ideal para atender em torno de 25 alunos e, quando o número de alunos 
excedeu esse limite, as turmas foram divididas em dois ou mais grupos. Por isso, as 
informações sobre as turmas (nome da escola, modalidade do ensino, público ou 
particular, série, número de alunos, conteúdo a ser abordado etc.), além da data e horário, 
foram solicitadas no momento do agendamento dos atendimentos;  

b) Nas escolas: a equipe do projeto de extensão se deslocou até as escolas da 
área urbana ou rural dos municípios da região Oeste do Paraná, levando os materiais 
didáticos (kit de solos, minerais e rochas etc) até o público alvo.  

c) O agendamento prévio das tutorias nas escolas e no Laboratório de Pedologia e 
Geologia ocorreu por meio das redes sociais ou contato telefônico, bem como a definição 
dos conteúdos e objetivos abordados. Além das explicações orais sobre os conteúdos 
solicitados, foram realizadas práticas didático-pedagógicas diferenciadas, com o auxílio 
do kit de solos (protótipos de perfis de solo, teste de estabilidade de agregados, teste de 
infiltração, teste de atração magnética, pintura com tinta à base de argila, teste de textura 
do solo, teste de reação de carbonatos no solo etc.) para enfatizar a importância do solo 
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nas dinâmicas naturais e sociais de uso, ocupação e manejo. A execução das tutorias 
dependeu diretamente da elaboração, preparação, confecção e organização prévia dos 
materiais didáticos  

d) As tutorias foram realizadas com o apoio dos materiais didáticos (kit de solos) 
elaborados e confeccionados com produtos recicláveis e amostras de rochas, minerais e 
solos coletados em campo (Figura 1). Esses materiais são essenciais para o 
desenvolvimento das práticas pedagógicas diferenciadas durante as tutorias. Ao ver, 
tocar, sentir, manusear, comparar as diferentes amostras de solos, rochas e minerais, o 
aluno entra em contado direto com o objeto estudado, percebendo e reconhecendo seus 
atributos morfológicos, sua importância e utilidade para a sociedade. Durante as tutorias 
foram efetuados registros fotográficos, os quais foram disponibilizados na página no 
Facebook: “Solo na Escola – Geografia UNIOESTE/MCR”. A publicação das imagens 
possibilitou ao público interessado acessar os registros das experiências pedagógicas de 
Ensino do Solo relacionadas às atividades do projeto de Extensão Universitária. 

 
Figura 01 – Exemplos de materiais que compõem o Kit de Solos: A) Teste de densidade do solo; B) Teste 
de infiltração; C) Tinta de solos; D) Tinta de solos em utilização; E) Protótipos de perfis de solos brasileiros; 
F) Protótipos de perfis de solo em exposição durante uma das tutorias; G) Teste de estabilidade dos 
agregados do solo. 

 
Resultados 

No período de Junho de 2017 à dezembro de 2019 foram realizados 45 
atendimentos de turmas da Educação Infantil (Berçário), do Ensino Fundamental I e II - 
anos iniciais (1° ao 5° ano) e finais (6° ao 9° ano), do Ensino Médio (1ª a 3ª série), de 12 
municípios da região Oeste do Paraná. Para o período, entre professores, alunos e 
demais interessados, foram atendidos 2099 participantes nas atividades do projeto 
(tutorias, oficinas, visitas, minicurso etc), sendo 1.736 alunos e 66 professores das redes 
pública e particular do Ensino Básico, além de 297 participantes de movimentos sociais, 
comunidade indígena, comunidade acadêmica etc.  

Para a comunidade escolar da rede pública e particular do Ensino Básico, em 34 
atendimentos, foram realizadas 58 tutorias, as quais nortearam esse relato de 
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experiência. Destas, 57% foram realizadas nas escolas e 43% no Laboratório de 
Pedologia e Geologia. As tutorias contemplaram 24 escolas da rede de Ensino Básico, 
sendo 20 públicas e 04 particulares (Tabela 1). Destas 24 escolas atendidas, apenas 05 
pertencem ao município de Marechal Cândido Rondon, sendo 03 particulares e 02 
públicas. Estas duas últimas localizadas no interior do município. As demais escolas 
pertencem a outros municípios da região Oeste do Paraná. Considerando o período 
analisado, o ano de 2017 representou 10% do total de tutorias solicitadas pelas escolas 
do Ensino Básico, seguido por 43% em 2018 e 47% em 2019.  

As séries mais atendidas pelas tutorias, por modalidade de ensino, foram, 
respectivamente, as do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), do Ensino Médio (1º ao 3 
ano) e do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Em geral, a série mais atendida foi o 6º 
ano. Dos 1560 alunos atendidos pelas tutorias, 540 foram atendidos no Laboratório de 
Pedologia e Geologia. Nas escolas o número de alunos atendidos foi de 770, além dos 
250 atendidos em outros ambientes. É importante salientar que das 24 instituições de 
ensino atendidas pelas tutorias (Tabela 1), 83% são públicas. Os 17% restantes 
correspondem às quatro instituições particulares de ensino básico, com 07 tutorias e a 

maior parte, no 6º ano. 
Entre os 12 municípios atendidos, Nova Santa Rosa (Tabela 1) solicitou, para as 

séries do Ensino Fundamental I e II (público), 26% do total das tutorias. A atuação dos 
egressos do curso de Geografia no Ensino Básico desse município motivou as 
solicitações das atividades do projeto “O Solo na Escola”. 

Os conteúdos trabalhados nas tutorias procuraram contemplar as diretrizes da 
BNCC e os temas sobre os solos presentes no livro didático das disciplinas de ciências e 
Geografia. A abordagem didático-pedagógica desses conteúdos ocorreu na perspectiva 
socioambiental dos elementos relacionados ao solo, no tempo e no espaço, a partir das 
experiências e vivência do aprendiz.  

O professor regente do Ensino Básico, via de regra, carece de embasamento 
teórico e/ou instrumentalização didática pedagógica sobre o tema “solos”. As atividades 
do projeto de extensão “O Solo na Escola”, então, desempenhou um papel importante no 
Ensino Básico, auxiliando (teórico-metodologicamente) o professor regente no processo 
ensino-aprendizagem dos conteúdos sobre os solos, conforme destacou Dalmolin (1996). 

Os resultados incluíram, também, 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 aceitação das atividades do projeto por parte dos 66 
professores regentes do Ensino Fundamental e Médio das redes de Ensino Básico 
público e privado atendidos. O envolvimento dos alunos com as práticas pedagógicas 
diferenciadas durante as tutorias merece destaque. A participação com questionamentos, 
dúvidas, relatos de experiências cotidianas etc. refletiram o interesse pelos conteúdos e a 
necessidade da utilização dos materiais didáticos que compõem o kit de solos (Figura 01), 
além das rochas, minerais, fósseis etc. disponibilizados durante as tutorias para manuseio 
e/ou observação. No entendimento dos tutores, os materiais didáticos e seu caráter lúdico 
aproximaram os alunos da realidade local e regional no processo ensino-aprendizagem, 
corroborando com as proposições apresentadas nos trabalhos de Klimek (2013) e Duarte 
(1996). 
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Tabela 1 - Estabelecimentos de Ensino Básico atendidos com tutorias no período 
de 2017-2019. Fonte: Arquivos do Projeto “Solo na Escola. 

Estabelecimento 
de Ensino 

Municípios  
Nº de 

Atendimentos 
Nº de 

Tutorias 
Nº Alunos 
Atendidos 

Séries 
Atendidas 

1 Assis Chateaubriand 1 1 18 1ªEM 

2 Cascavel 1 10 429 6º- 9º EFII, 1º-3º EM 

3 Corbélia 1 1 20 9º EFII 
4 Entre Rios do Oeste 1 1 32 1ªEM 
5 Entre Rios do Oeste 2 12 290 1° - 5º EFI 
6 Guaíra 1 1 39 1º, 2º e 3º EM 
7 Mal. Cdo. Rondon 1 1 32 6º 7º, 8º 9º EFII 
8* Mal. Cdo. Rondon 1 1 26 1º, 2º e 3º EM 
9* Mal. Cdo. Rondon 2 3 82 6º EFII, 1ª EM 
10 Mal. Cdo. Rondon 1 1 14 6º EFII 
11* Mal. Cdo. Rondon 2 3 61 3º EFI e 6º EFII 
12 Maripá 1 1 19 1ª EM 
13 Mercedes 1 2 51 6º, 7º, 8º, 9º EFII 
14 Nova Santa Rosa 1 1 23 Berçário III 
15 Nova Santa Rosa 4 6 104 1º e 2º EFI 
16 Nova Santa Rosa 2 2 35 2º, 3º e 5º EFI 
17 Nova Santa Rosa 1 1 24 8º EFII 
18 Nova Santa Rosa 3 3 47 3º e 5º EFI 
19 Nova Santa Rosa 1 1 16 6º e 7º EFII 
20 Nova Santa Rosa 1 1 32 6º, 7º, 8º, 9º EFII 
21 Santa Helena 2 2 53 3ª e 4ª FD (EM) 

22*, Santa Helena 1 1 43 6º EFII 
23 São Pedro do Iguaçú 1 1 27 1ª EM 
24 Terra Roxa 1 1 43 6º, 7º, 8º EFII 
24 12 34 58 1560 15 

* Estabelecimento de Ensino particular.  
 
1. IFPR – Campus de Assis Chateaubriand; 2. Colégio Estadual Ieda Baggio Mayer – EFM; 3. Escola 
Estadual do Campo São Francisco de Assis; 4. Colégio Estadual Professor Ildo José Fritzen; 5. 
Escola Municipal Presidente Médici; 6. Colégio Estadual. E. Mendes Gonçalves; 7. Escola Municipal 
do Campo de Novo Três Passos; 8. Colégio SESI; 9. Colégio Evangélico Martin Luther; 10. Escola 
Estadual do Campo Zulmiro Trento; 11. Colégio Luterano Rui Barbosa; 12. Colégio Estadual Castro 
Alves; 13. Escola Estadual do Campo Eronildes Francener; 14. CMEI Asilda Röpke; 15. Escola 
Municipal Getúlio Vargas; 16. Escola Municipal Willy Barth; 17. Colégio Estadual   Marechal Gaspar 
Dutra; 18. Escola Municipal Arnaldo Busato; 19. Escola Estadual do Campo Vinicius de Morais; 20. 
Colégio Estadual do Campo de Planalto; 21. Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco; 
22. Centro Educacional Santo Antônio; 23. Colégio Estadual São Pedro; 24. Colégio Estadual do 
Campo Santa Rita d’Oeste. 
EF I – Ensino Fundamental I; EF II – Ensino Fundamental II; EM – Ensino Médio; FD – Formação 
Docente (Ensino Médio profissionalizante).  
 

Considerações Finais 

A sensibilização a respeito da importância dos solos no entendimento e 
compreensão do espaço geográfico, sob a perspectiva socioambiental, e da formação da 
cidadania tem sido o elemento norteador das atividades de tutoria do projeto “O solo na 
escola”. Os materiais didáticos que compõem o kit de solos tornaram-se indispensáveis 
para o sucesso e a eficácia das práticas pedagógicas diferenciadas no processo ensino 
aprendizagem durante as tutorias. 
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A demanda pelas tutorias foi mais expressiva nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental II, uma vez que, nesse segmento do ensino, os professores necessitam de 
instrumentalização para trabalhar conteúdos relacionados à Ciência do Solo, Geologia e 
Meio Ambiente. Essa condição evidencia a relevância e os aspectos positivos do projeto, 
além do papel essencial para o curso de Geografia, para a universidade e para as 
escolas, as quais mostraram satisfação com as tutorias, criando uma relação estreita de 
troca de experiências pedagógicas, vivências cotidianas e saberes. O público alvo vem 
crescendo a cada ano e os resultados esperados se concretizaram de forma eficaz e 
construtiva.  

O acervo de solos, rochas e minerais do Laboratório de Pedologia e Geologia e o 
kit de solos etc, que o curso de Geografia/UNIOESTE-MCR disponibiliza para viabilizar as 
atividades do projeto, permitiram instrumentalizar os professores das escolas, divulgando 
positivamente o curso de Geografia e a UNIOESTE.  
 
Forma(s) de contato com a ação 

(45)3284-7871 (45) 999512751 (WhatsApp) ou e-mail mmvanda@hotmail.com 
Instagram:  www.instragram.com/solo.naescola 
Facebook:https://www.facebook.com/Solo-na-Escola-Geografia-UnioesteMCR-
2111895682365018/ 
Número da Correspondência Registrada (CR): 51545/2017, cadastrado em 09/06/2017 
 
Referências 
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PRATICANDO GEOTECNOLOGIAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO 

SOCIAL (COVID-19) 
 

Elvis Rabuske Hendges1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Juliano Andres2 

 
Área Temática: Meio Ambiente 

Linha de Extensão: Questões Ambientais 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: geoprocessamento; ensino remoto; sensoriamento remoto. 
 
Resumo 
 
O presente curso estimulou o aprendizado de diferentes aplicações práticas das 
Geotecnologias durante o período de isolamento social provocado pela disseminação do 
Corona Vírus (COVID-19) no início do ano letivo de 2020 na Unioeste. Instigou os 
acadêmicos e egressos dos cursos de Geografia Bacharelado e Licenciatura a 
desenvolver atividades voltadas aos mapeamentos físicos e humanos de um município de 
interesse utilizando do aplicativo de Sistema de Processamento de Informações 
Georreferenciadas (SPRING). Como metodologia foram enviados tutoriais diários com um 
roll de atividades envolvendo metodologias de processamento de informações espaciais 
em um Banco de Dados Georreferenciado desde modelos Temáticos (linhas, polígonos e 
pontos), MNT (modelos numéricos de terreno), Cadastrais (dados do censo do IBGE) e 
Imagens (imagens de satélite e cartas topográficas). As atividades foram enviadas via 
email, e as dúvidas foram solucionadas pelo uso do watsapp. Cabe ressaltar que os 
participantes do curso que serão certificados são aqueles que concluíram todas as 
atividades enviadas pelo coordenador do curso. 
Apresentação 
 
No ano de 2020, o Brasil atravessou um período de isolamento social provocado pela 
pandemia de coronavírus. A referida pandemia de coronavírus tem atravessado todas as 
camadas sociais, não poupando praticamente nenhuma área da vida coletiva ou 
individual, com repercussões na esfera da saúde mental. Em situações de epidemia, o 
número de pessoas psicologicamente afetadas costuma ser maior que o de pessoas 
acometidas pela infecção, sendo estimado que um terço a metade da população possa 
apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas caso não recebam cuidados 
adequados (CEPEDES 2020; ORNELL et al., 2020). Revisão de estudos sobre situações 
de quarentena apontou alta prevalência de efeitos psicológicos negativos, especialmente 
humor rebaixado e irritabilidade, ao lado de raiva, medo e insônia, muitas vezes de longa 
duração (BROOKS et al., 2000). Contudo, dado o caráter inédito do distanciamento e 
isolamento sociais simultâneos de milhões de pessoas, o impacto da atual pandemia 
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pode ser ainda maior, levando à hipótese de “pandemia de medo e estresse” (ORNELL et 
al., 2020). 
Afim de minimizar os efeitos causados pelo isolamento social, o curso “Praticando 
geotecnologias durante o período de isolamento social (COVID-19)” foi ofertado para 
acadêmicos dos cursos de Geografia Bacharelado e Geografia Licenciatura Plena da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná visou estimular o aprendizado de diferentes 
aplicações práticas das Geotecnologias aproximando os participantes do curso com 
conteúdos pertinentes aos estudos da Geografia voltados ao mapeamento e a 
caracterização física e humana de municípios localizados na região do Sudoeste 
Paranaense. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Pensado inicialmente em instigar acadêmicos dos cursos de Geografia Bacharelado e 
Licenciatura o curso acabou sendo ofertado também para egressos dos cursos, além de 
demais interessados pelo tema a desenvolver atividades voltadas aos mapeamentos 
físicos e humanos de um município de interesse utilizando do aplicativo de Sistema de 
Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING). Como metodologia foram 
enviados tutoriais diários com um roll de atividades que compreenderam metodologias de 
processamento de informações espaciais em um Banco de Dados Georreferenciado 
desde modelos Temáticos (linhas, polígonos e pontos), MNT (modelos numéricos de 
terreno), Cadastrais (dados do censo do IBGE) e Imagens (imagens de satélite e cartas 
topográficas). 
O curso com duração de 68 horas foi realizado de forma remota através do envio de 
tutoriais via e-mail cadastrado dos participantes, e as dúvidas e as explicações acerca de 
questionamentos eram compartilhadas em um grupo de WhatsApp. Para ter acesso as 
atividades (tutoriais) os acadêmicos necessariamente. O curso foi dividido em 10 etapas 
distintas apresentadas pela Tabela 01: 
 
Tabela 01 – Lista de atividades previstas e desenvolvidas pelos participantes do curso 

ATIVIDADE 1 (04 horas) 

01 Conhecer o aplicativo SPRING e suas funcionalidades 

02 Realizar o download do aplicativo 

03 Fazer o download de um Banco de Dados 

04 Carregar o banco de dados 

ATIVIDADE 2 (04 horas) 

05 Selecionar um município de interesse 

06 Individualizar esse município (recortar) 

07 Exportar o limite 

08 Criar um novo projeto delimitando o mesmo no espaço geográfico 

09 Importar o limite 

ATIVIDADE 3 (03 horas) 

10 Verificar a carta topografia que mapeia o município 

11 Realizar o cadastro no Banco de Dados do Exército 

12 Fazer o download da carta topografia 
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13 Converter o formato do arquivo de imagem 

14 Georreferenciar a carta topográfica 

15 Importar a carta topográfica 

ATIVIDADE 4 (03 horas) 

16 Associar um linha a classe 

17 Acrescer um visual a linha 

18 Associar um polígono a classe 

19 Acrescer uma visual ao polígono 

20 Medir classes 

ATIVIDADE 5 (04 horas) 

21 Digitalizar a rede de drenagem 

22 Classificar a rede de drenagem 

23 Medir os canais de drenagem do município 

ATIVIDADE 6 (04 horas) 

24 Digitalização da rede viária 

25 Classificar a estradas 

26 Medir as estradas do município 

ATIVIDADE 7 (02 horas) 

27 Digitalizar a área urbana 

28 Associar a área urbana a classe previamente estabelecida 

29 Medir a área da cidade de município 

ATIVIDADE 8 (03 horas) 

30 Editar um mapa digital 

31 Escolher o tamanho, formato do papel e a escala do mapa 

32 Adicionar elementos do mapa (título, coordenadas, escala, legenda, etc) 

33 Exportar o mapa 

ATIVIDADE 9 (02 horas) 

34 Realizar download de dados altimétricos 

35 Importar dados altimétricos 

ATIVIDADE 10 (02 horas) 

36 Identificar as altitudes mínimas e máximas do município 

37 Gerar uma visualização 3d do município 

38 Localizar as altitudes mínimas e máximas do município 

ATIVIDADE 11 (03 horas) 

39 Definir as classes hipsométricas 

40 Gerar o mapa hipsométrico 

41 Editar o mapa hipsométrico no SCARTA 

ATIVIDADE 12 (03 horas) 

42 Definir as classes de declividade 

43 Gerar o mapa de declividade 

44 Editar o mapa de declividade no SCARTA 

ATIVIDADE 13 (04 horas) 

45 Realizar o download de imagens de satélite 
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46 Importar imagens de satélite 

47 Aplicar contraste em imagens de satélite 

48 Recortar imagens de satélite 

ATIVIDADE 14 (04 horas) 

49 Atualizar a área urbana através de imagens de satélite 

ATIVIDADE 15 (05 horas) 

50 Segmentação de imagens de satélite 

51 Classificação digital de imagens de satélite 

52 Elaboração do mapa de uso da terra 

ATIVIDADE 16 (05 horas) 

53 Edição de perfis topográficos 

ATIVIDADE 17 (05 horas) 

54 Cadastro de objetos 

55 Atualização dos setores censitários 

ATIVIDADE 18 (08 horas) 

56 Geração de mapas temáticos com dados cadastrais 

 
Resultados 
 
Dos 25 acadêmicos inscritos no curso, 18 completaram as atividades previstas. Sendo 
assim, somente foram emitidos 18 certificados pertencentes aos participantes que 
concluíram todas as atividade enviadas pelo coordenador do curso. A seguir seguem 
alguns print de tela enviados pelos participantes do curso afim de validação da atividade 
desenvolvida.  

 
Figura 01 – Conclusão da Atividade 1 enviada pelos participantes. 
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Figura 02 – Conclusão da Atividade 2 enviada pelos participantes. 
 

 
Figura 03 – Conclusão da Atividade 16 enviada pelos participantes. 
 
Considerações Finais 
 
Com 18 participantes concluindo o curso, o desenvolvimento de atividades voltadas ao 
ensino e prática das Geotecnologias por acadêmicos, egresso do curso de Geografia da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná mostrou-se satisfatório, aproximando 
interessados pelo tema abordado no momento de isolamento social provocado pelo 
coronavírus. Os procedimentos adotados como o envio de tutoriais, e o esclarecimento de 
dúvidas através de um grupo de WhatsApp também correspondeu as expectativas 
mostrando-se uma metodologia suficiente para a troca de experiências e a evolução dos 
participantes na resolução das atividades previstas. 
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INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG-PIRAPÓ) 
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Resumo 
 
O objetivo do projeto é implantar um SIG no município de Pirapó que possibilite 
desenvolver análises da situação ambiental das suas APP. As etapas são instalação da 
plataforma QuantumGIS, coleta de dados georreferenciados, classificação das imagens 
de satélite, armazenamento dos dados e treinamento de servidores municipais. Como 
resultados, foi possível criar um banco de dados no ambiente SIG e foram elaboradas as 
espacializações e quantificações das diferentes classes de uso da terra nas APP.  
 
Apresentação 
 

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 o seu território (Barros et al., 2001). 

A primeira experiência no uso de plataforma SIG foi na década de 1980 pelo 
Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, quando este passou a aliar o planejamento 
da cidade com o gerenciamento do setor de informática da Prefeitura Municipal (IPPUC, 
2019). Outros exemplos do uso do SIG na administração municipal têm sido cada vez 
mais frequentes no Brasil, porém, estão restritos aos grandes centros urbanos e possuem 
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o principal enfoque no cadastro Técnico Multifinalitário para otimizar a receita proveniente 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Dentre esses, é possível citar Barros et al. 
(2001) que propuseram a implantação de plataforma SIG para a cidade de Londrina-PR, 
Oliveira e Oliveira (2005) que tratam sobre a experiência da execução do Cadastro 
Técnico Municipal da cidade de Belo Horizonte, Silva et al. (2017) que trazem um 
apanhado sobre o planejamento urbano com SIG na cidade de Birigui-SP e, por fim, 
Scheidegger et al. (2013) que demonstram as experiências e desafios do uso de SIG na 
Prefeitura Municipal de Vitória-ES. 

Apesar da difusão e da viabilidade em cidades médias e grandes conforme 
evidenciado nos trabalhos citados, 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 visa viabilizar o uso de uma ferramenta de planejamento e gestão para um município 
com limitações orçamentárias para tal fim. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Os procedimentos adotados para a implantação do projeto foram em cinco etapas: 
Etapa 1 - inicialmente houve a instalação e atualização da plataforma livre 

QuantumGIS nos computadores do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias (GEOTEC), 
posteriormente, na primeira atividade no município de Pirapó em novembro de 2019 foram 
realizadas reuniões para discutir sobre o projeto e houve o agendamento de um segundo 
encontro em março de 2020 para instalação da plataforma na prefeitura, o qual teve que 
ser suspenso em função do distanciamento social. Posteriormente a plataforma com 
dados foi transferida para computadores pessoais para trabalho de forma remota em 
home office. 

Etapa 2 - no laboratório do GEOTEC houve a coleta de dados georreferenciados 
do município de Pirapó. Esses dados foram imagens de satélite do programa LandSat dos 
anos de 1985, 1996, 2009 e 2020, adquiridas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), e cartas topográficas vetoriais, com os canais de drenagem e os rios, 
adquiridas junto a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro. 

Etapa 3 - também teve as atividades iniciadas no GEOTEC, porém, com o advento 
do distanciamento social, esta foi desenvolvida de forma remota em home office, com a 
classificação das imagens de satélite para mapeamento do uso da terra usando como 
ferramenta o Sistema de Processamento de Informações Geográficas (SPRING). Foram 
realizados mapeamentos temporais do uso da terra dos anos de 1985, 1996, 2009 e 2020 
para fazer uma evolução histórica da ocupação das terras no município. 

Etapa 4 - teve início com o armazenamento de todos os dados georreferenciados 
coletados na plataforma livre QuantumGIS, e a seguir, procedeu-se a sobreposição dos 
usos da terra com o buffer dos canais de drenagem e dos rios para análise da situação 
ambiental das APP do município. 

Etapa 5 - Ainda não foi iniciada, mas pretende-se realizar o treinamento de 
servidores da prefeitura municipal em abril e maio de 2021, com uma parte introdutória de 
forma presencial e orientações de forma remota para que possam gerenciar o SIG Pirapó. 
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Resultados 
 
 Os resultados alcançados com a implantação do projeto de extensão no município 
de Pirapó podem ser vistos na Figura 1 (evolução das classes de uso da terra nos últimos 
35 anos), Figura 2 (mapa de uso da terra de 2020) e Figura 3 (percentuais das classes de 
uso da terra nas Áreas de Preservação Permanente no ano de 2020).  
 

 
Figura 1 – Percentuais de áreas com arborização, com uso pela agropecuária e com cobertura por lâmina 

de água no município de Pirapó (RS) ao longo dos anos. 
 

Por meio da Figura 1 é possível perceber que a área coberta por lâmina de água 
fica próxima a 3% em todos os períodos, com uma leve oscilação que pode ser justificada 
pelos diferentes níveis dos rios Uruguai e Ijuí. No que se refere ao percentual das áreas 
com arborização (vegetação arbórea ou arbustiva), nota-se um aumento entre todos os 
períodos, porém, com o menor acréscimo entre 1985 e 1996 (0,14%) e o maior entre 
1996 e 2009 (4,28%). Já as áreas ocupadas pela agropecuária possuem uma redução 
gradativa ao longo desses anos, com destaque para os períodos entre 1996 e 2009, com 
uma queda de 4,09%, e entre 2009 e 2020, com queda de 1,39%. Diante disso, é possível 
afirmar que o município de Pirapó vem apresentando um aumento das áreas com 
cobertura florestal e uma redução das áreas de produção agrícola nos últimos 35 anos. 

1234



 

 

 
Figura 2 – Mapa de uso da terra do município de Pirapó (RS) com base em imagens LandSat 8 de 13 de 

setembro de 2020. 
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Figura 3 – Gráfico com percentuais de áreas com arborização ou uso pela agropecuária nas Áreas de 

Preservação Permanente do município de Pirapó (RS). 

 
A Figura 2 apresenta a distribuição espacial das classes de uso da terra sobre o 

mapa do município de Pirapó. Percebe-se que a classe predominante é de vegetação 
rasteira com 13.897,44 ha, esta representa áreas destinadas ao cultivo agrícola ou 
pastagens e ocorre com maior evidência na porção oeste do município. Já a classe de 
solo exposto representa áreas com aragem para cultivo agrícola e ocorre em 5.186,82 ha, 
com maior representatividade na porção leste do município. As classes de vegetação 
arbórea (6.259,23 ha) e de vegetação arbustiva (2.342,43 ha), que representam áreas 
com floresta em estágio avançado e inicial de arborização, estão distribuídas em várias 
porções do município, com maior ocorrência ao longo dos canais de drenagem. Por fim, a 
classe de lâmina de água possui 847,71 ha e ocorre a oeste devido ao Rio Uruguai e a 
norte devido ao Rio Ijuí. 

A situação ambiental nas APP pode ser observada na Figura 3, a qual demonstra 
que essas áreas estão separadas em três grupos de acordo com o “novo código florestal 
brasileiro”, atribuído pela Lei Federal 12.651/2012 (Brasil, 2012): 1) as margens do Rio 
Uruguai, com uma extensão de 250 metros a partir da lâmina de água, apresentam o 
menor percentual de arborização (60,44%); 2) as margens do Rio Ijuí, com uma extensão 
de 50 metros a partir da lâmina de água, possuem o maior percentual de arborização 
(86,91%); 3) as margens dos canais de drenagem, que são de 15 metros a partir do leito 
regular, têm uma cobertura de 74,94% com arborização. De maneira geral, pode-se 
afirmar que as APP a serem regeneradas correspondem a 39,56% das margens do Rio 
Uruguai, a 13,09% das margens do Rio Ijuí e a 25,06% das margens dos canais de 
drenagem. 

 
Considerações Finais 

 
A implantação de um Sistema de Informações Geográficas no município de Pirapó 

(RS) possibilitou desenvolver análises sobre a evolução do uso da terra e ocupação de 
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seu território nos últimos 35 anos (1985 até 2020), bem como permitiu verificar 
espacialmente a situação ambiental das Áreas de Preservação Permanente relativas as 
margens dos rios e dos canais de drenagem. A partir do treinamento de seus servidores, 
a prefeitura poderá usar o SIG-Pirapó para acompanhar essas mudanças temporais de 
uso da terra e monitorar a ocupação das APP no território municipal. 

 
Formas de contato com a ação 
 
UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão, Laboratório do Grupo de Pesquisa em 
Geotecnologias (GEOTEC). Rua Maringá, 1.200, Sala 520, Bairro Vila Nova, Francisco 
Beltrão, PR. CEP 85.605-010. (46) 3220-4846. <juliano.andres@gmail.com>. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 57730/2019. 
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Resumo 
 
O projeto nasceu para aproximar a universidade com a população rural. Foram realizadas 
atividades na comunidade de Nova Concórdia, Francisco Beltrão. O objetivo inicial foi 
aproximar os estudantes, as equipes locais e os moradores. Foram realizados encontros 
com os agentes comunitários de saúde para criação de um mapa de estratificação de risco 
familiar e visitas domiciliares. Após algumas visitas, as atividades presenciais foram 
suspensas devido à pandemia e foram realizados encontros virtuais.  
 
Apresentação 
 
 O projeto de extensão “Interiorização da Saúde”, realizado na Unioeste de Francisco 
Beltrão, teve como uma de suas primeiras atividades a elaboração de um mapa 
representativo da estratificação de risco familiar, a qual foi coletada e preenchida pelos 
agentes comunitários de saúde da comunidade de Nova Concórdia - situada na cidade de 
Francisco Beltrão, Paraná. O objetivo inicial foi aproximar os estudantes da unidade básica 
de saúde (UBS) da sede Progresso que, até então, não era alcançada pela universidade 

 A criação desse mapa levou em consideração uma demanda da equipe de saúde, 
uma vez que os territórios alcançados pela unidade ainda não estavam representados em 
um registro geográfico. Isso é importante pois a utilização de mapas com subdivisões de 
microáreas é uma ferramenta eficiente dentro da territoralização. De acordo com o 
Ministério da Saúde, o território é um espaço vivo, delimitado geograficamente e habitado 
por uma população que compartilha identidades comuns - incluindo aspectos sociais e 
culturais. (BRASIL, 2009, p.371).  
 A confecção do mapa apresenta-se como um recurso facilitador à identificação de 
riscos e consequente organização de ações para promoção, prevenção e tratamento de 
doenças agudas e crônicas. Ademais, ele consiste em um mecanismo que possui dinâmica 
para poder ser atualizado e retratar em tempo real as mudanças territoriais e populacionais. 
Após verificar a disponibilidade material e humana da criação do mapa, os acadêmicos e 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) iniciaram o trabalho.  
 Os ACS são responsáveis por uma microárea inserida na área territorial sendo 
designados a atualizar os cadastros dos habitantes, orientar famílias a respeito do acesso 
aos serviços de saúde, além de desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
vigilância e prevenção de doenças. Na maior parte do tempo, o trabalho desses 
profissionais ocorre fora da unidade da saúde - realizando o intermédio entre usuários e 
serviços do SUS, principalmente por meio de visitas domiciliares e diálogo direto com a 
comunidade.  
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Procedimentos Adotados 
 

 O mapa foi confeccionado utilizando duas placas de isopor unidas por fita adesiva e 
posteriormente forradas com folhas A4. A fim de possuir uma base geográfica da localidade, 
os estudantes imprimiram imagens de satélite coletadas do serviço de pesquisa e 
identificação de mapas e imagens de satélite “Google Maps”, com representações das 
estradas e dos rios. A partir disso, iniciou-se o processo de traçar a lápis as estradas no 
mapa, utilizando as imagens como referência, mas sempre com a participação e o 
conhecimento dos ACS sobre o local, uma vez que faz parte de suas rotinas diárias 
percorrerem aqueles locais, seja a pé, de bicicleta, ou com um automóvel como moto.  

 Após traçar as linhas representativas das estradas, os rios foram esboçados e as 
casas começaram a ser posicionadas. Como o mapa por satélite não trazia quais eram os 
locais específicos de cada residência, os agentes foram de extrema importância para 
localizá-las na representação.  
 A representação das residências era dividida em duas partes principais: a 
estratificação de risco familiar e as características individuais dos moradores. Para 
representar a estratificação de risco familiar foram utilizadas pequenas peças retangulares 
confeccionadas em etil vinil acetato, e para representar as características individuais, foram 
utilizados círculos menores feitos do mesmo material. O mapa de estratificação foi realizado 
com base na estratificação de risco de famílias, de acordo com a presença de 
comorbidades como: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes, Problemas em Saúde 
Mental (depressão), presença de deficiências físicas e intelectuais dentre outras. 
 A partir disso, há uma determinação a partir de determinadas cores, seguindo um 
protocolo de estratificação de risco. As cores são “azul” (sem risco), “verde” (baixo risco), 
“amarelo” (médio risco), “laranja” (alto risco) e “vermelho” (altíssimo risco). A partir dessa 
classificação, é possível que os ACS estabeleçam quantas visitas terão que realizar em 
cada local ao longo dos meses. 

Resultados 
 
 Os resultados partiram - em maioria - do conhecimento geográfico da área de 
abrangência da unidade, visto que os ACS´s e as equipes de saúde conhecem o território 
com propriedade e, consequentemente, entendem as demandas de deslocamento e as 
condições de trabalho da população que faz consulta.  
 Inicialmente, os acadêmicos realizaram visitas na área de abrangência da unidade, 
e estabeleceram contato com a equipe de saúde. Depois das três primeiras visitas às 
unidades do Distrito de Nova Concórdia, os alunos foram comunicados sobre a 
necessidade da elaboração de um mapa de abrangência. Durante a confecção do mapa, 
os ACS concederam acesso à plataforma do SUS, a partir da qual foi possível compreender 
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como se realiza a estratificação - com os níveis de risco e as condições de saúde dos 
moradores que definem cada um dos níveis. Também foi possível perceber que muitos 
habitantes se deslocavam até o posto, para confirmar consultas e conversar com os 
agentes comunitários. 
 A implementação do mapa foi um recurso eficiente na melhoria do sistema de 
observação de saúde da UBS da sede Progresso, pois utilizando essa modelagem 
ecossistêmica a partir dos determinantes da estratificação de risco familiar, foi possível 
tornar mais eficiente na Sede Progresso tanto os planos de ação e prevenção de saúde 
quanto o enfrentamento que as limitações da área rural apresenta. 

 
Figura 1. Primeiro dia na Elaboração do Mapa de Estratificação, terceiro dia de visita (18 de novembro de 
2019). Ao fundo, os alunos verificavam o sistema de estratificação de riscos pela plataforma do SUS, junto 

com a ACS da comunidade. Na foto, estão os participantes do projeto: Maria Luisa Kechichian Lucchini, 
Renato Adiel Hammes Corrêa e Thiago Poss Moreira e os Agentes Comunitários de Saúde: Ivonete 

Moschen, Marcia Dalazem e Rogério Vieira Júnior.  

 
Figura 2: Dia de finalizar o mapa de estratificação e colagem na parede da Unidade. Na foto, estão os 

participantes do projeto: Maria Luisa Kechichian Lucchini e Renato Adiel Hammes Corrêa, na data de 25 de 
novembro de 2019. 
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Como os ACS e toda a equipe de saúde já haviam adquirido um conhecimento profundo da 
população local e suas condições de saúde, o foco das atividades consistiu em aumentar 
a eficiência com que a população seria vinculada à área de cada ACS, levando em 
consideração o aumento populacional e facilitando as mudanças dentro das categorias de 
estratificação. Logo, com a criação do mapa enquanto ferramenta manual de organização, 
foi possível contribuir para potencializar, otimizar e organizar melhor a rotina de trabalho. 
 O reconhecimento do território adscrito é um passo inicial para a caracterização da 
população e de seus problemas de saúde, de modo a facilitar a avaliação do impacto dos 
serviços nas condições de saúde da população. A aplicação do mapa na unidade mostra-
se como um instrumento válido para orientar as visitas domiciliares dos ACS, de acordo 
com os níveis de risco familiar. Além disso, o registro físico do território carrega as marcas 
da organização social e cultural da comunidade. Assim, a territorialização destaca-se como 
um caminho de reconhecimento do território, considerando a organização das práticas de 
saúde e dos modos de vida. (MONKEN; BARCELLOS, 2005). 
 

Considerações Finais 
 
 À medida que os ACS compartilhavam suas experiências profissionais de contato 
com a comunidade em que vivem, os acadêmicos puderam perceber, na prática, o vínculo 
dos agentes com a população. Tal proximidade revela o potencial de construir uma 
compreensão de saúde ampliada, que supere a dicotomia entre protocolos técnicos e 
saberes da comunidade e leve em consideração os acontecimentos e hábitos cotidianos - 
informações valiosas para uma melhor prática médica. Assim, a exposição precoce à 
verificação dos serviços de saúde em uma área rural se destaca como um incentivo para 
atrair mais estudantes interessados e promover melhor compreensão da prática médica 
rural para os acadêmicos em geral.  
 O mapeamento da área da Secção Progresso configurou-se como uma estratégia 
de gestão das informações ao nível da atenção básica, porque possibilita que a equipe 
monitore e avalie os resultados de suas ações a partir de uma dimensão espacial. (PINTO; 
ROCHA, 2016). Assim, a compreensão do conteúdo territorial trouxe oportunidades de 
aperfeiçoar o planejamento e a organização das ações e práticas de saúde nos serviços. 
 Por fim, a elaboração do mapa, bem como o estabelecimento de diálogo com os 
agentes, constituíram uma atividade de relevância para a mudança da perspectiva do 
profissional da saúde em formação, demonstrando de forma elucidativa a importância dos 
pilares que sustentam o modelo ecossistêmico da atenção primária: a equidade, a 
integralidade, a gestão participativa e a interprofissionalidade e intersetorialidade (JUNIOR, 
2019). 
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O fato de existir um projeto voltado à interiorização da saúde confere a oportunidade de 
conhecermos o perfil de uma região e enxergarmos além das questões biomédicas. 
Quando construímos o mapa de estratificação, por exemplo, percebemos como a 
localização geográfica e as atividades de trabalho repercutem no acesso à saúde - além de 
começarmos a compreender realidades que precisam de maiores diálogos com a 
comunidade, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual no manuseio de 
pesticidas. Por meio do contato com os ACS, o projeto - sem dúvidas - tem nos ensinado a 
enxergar a importância do trabalho em equipe, pois há muitas demandas da população que 
são realmente identificadas e reconhecidas pelos Agentes Comunitários de Saúde. Na 
formação profissional, o contato com o trabalho em conjunto e a proximidade com uma 
comunidade nos confere sensibilidade para ouvir e desenvolver uma observação crítica. É 
muito importante que a população tenha contato com a estrutura acadêmica, tendo um 
espaço de troca de conhecimentos e de acompanhamento além dos termos técnicos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: lamrusiunioeste@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
59030/2019 
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PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE PACIENTES 

DESDENTADOS UNITÁRIOS COM NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESES 
SOBRE IMPLANTES  

 
Adriane Yaeko Togashi1 (Coordenadora do Projeto de Extensão) 
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Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde da família 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: implante dentário; prótese dentária; qualidade de vida. 

 
 
Resumo 
 
Há mais de 10 anos, incluiu-se no Serviço Odontológico do Instituto de Clínicas 
Odontológicas da Unioeste a colocação de implantes osseointegrados, sendo que hoje 
vários implantes encontram-se instalados e os mesmos necessitam de acompanhamento 
e manutenção. Por ser uma Instituição de Ensino Superior, os atendimentos têm sido 
realizados por acadêmicos e pós-graduandos que buscam formação na área de 
Implantodontia. O objetivo deste projeto foi proporcionar o tratamento e manutenção 
adequados de próteses sobre implantes osseointegrados em pacientes desdentados 
unitários. A metodologia empregada no projeto de extensão consistiu de anamnese, 
exame clínico, análise de prontuários, radiografias e fotografias para o planejamento 
adequado dos casos de implantodontia. Nos casos indicados, cirurgia de colocação dos 
implantes dentários e confecção das próteses sobre implante foram realizadas. Os 
pacientes cadastrados no serviço de triagem das Clínicas Odontológicas da Unioeste 
foram chamados e agendados os acompanhamentos e a realização do controle e 
manutenção das condições perimplantares e da prótese. Neste projeto foi possível 
acompanhar os casos dos pacientes agendados e que procuravam o serviço. Diante da 
constante demanda pela comunidade foi necessária a continuação do projeto pelo 
Instituto de Clínicas Odontológicas por um período maior, de forma que se tornou um 
projeto permanente. Entretanto, todo tratamento de reabilitação bucal sobre implantes é 
extremamente oneroso para um serviço público e, também, necessita de manutenção 
periódica para preservação da saúde do paciente e sucesso e longevidade do tratamento. 
 

 
1 Pós-doutorado, Professora Associada do Curso de Odontologia UNIOESTE, CCBS, campus Cascavel, 
adriane.togashi@unioeste.br  
2 Acadêmico do 5º ano de Odontologia UNIOESTE, CCBS, campus Cascavel, victor.miguell@hotmail.com.  
3 Discente do programa de Pós Graduação em Odontologia – Mestrado – UNIOESTE, CCBS, Campus 
Cascavel. 
4 Doutorado, Professora Associada do Curso de Odontologia – UNIOESTE, CCBS, Campus Cascavel. 
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Apresentação 
 
O Instituto de Clínicas Odontológicas da UNIOESTE iniciou seus trabalhos na área de 
Implantodontia Osseointegrada em 2003, com a utilização de Sistemas de Implantes 
nacionais, sendo que hoje mais de 200 implantes encontram-se instalados. E, a disciplina 
de Implantodontia tornou-se obrigatória no curso de graduação da Odontologia da 
UNIOESTE em 2004 com a mudança do Plano Político Pedagógico do Curso de 
Odontologia, além dos cursos de pós-graduação em Implantodontia e atendimentos no 
Centro de Especialidades Odontológicas. Os atendimentos têm sido realizados por 
docentes e acadêmicos e os casos são acompanhados após o tratamento com implantes 
osseointegrados. 
Desde a sua idealização por Branemark, na Suécia, em 1953, os implantes 
osseointegrados têm sido utilizados para obter uma adequada reabilitação bucal dos 
pacientes desdentados através da execução de procedimentos cirúrgicos e protéticos e 
que exige habilidades técnicas e científicas do cirurgião-dentista. (ALBREKTSSON, 
1983). 
A comprovada eficácia clínica das próteses implantossuportadas tornou inquestionáveis 
os benefícios deste tratamento para cirurgiões-dentistas e pacientes. A indicação original 
dos implantes era a reabilitação de pacientes desdentados totais. As altas taxas de 
sucesso deste tratamento ampliaram a indicação para casos de desdentados parciais e 
unitários, tornando a estética parte integrante da Implantodontia. (ADELL et al., 1990; 
ZARB & SCHMITT, 1993) 
Na Implantodontia, a estética começa no diagnóstico do caso e é considerada em todas 
as fases do planejamento. Isto porque o plano de tratamento odontológico pode envolver 
o manejo dos tecidos moles, técnicas de enxertia óssea, um adequado posicionamento 
tridimensional do implante e a utilização de diferentes componentes protéticos. (PALACCI, 
2001) 
Os tratamentos estéticos têm se tornado uma realidade cada vez mais frequente na 
sociedade moderna. A maneira como as pessoas avaliam seu próprio sorriso, muitas 
vezes, afeta suas interações sociais, seu comportamento e sua autoconfiança. (REIS, 
WILSON, MONESTERE, 1990) 
Além do planejamento, todo tratamento de reabilitação bucal necessita de manutenção 
periódica. Há necessidade da continuidade do projeto por um período mais prolongado, 
uma vez que não há nenhuma atividade curricular e outro projeto de manutenção das 
reabilitações sobre implantes que atenda esta demanda de pacientes.   
 
 

 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia empregada no projeto de extensão consistiu em exame clínico, análise dos 
prontuários, radiografias e fotografias constantes para o planejamento adequado dos 
casos de implantodontia. 
Para isso, foi feito o agendamento e planejamento dos procedimentos realizados nos 
pacientes de Implantodontia da Unioeste. O planejamento clínico fundamentado em bases 
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biológicas e parâmetros técnicos da especialidade foram importantes para a obtenção da 
estética na reabilitação com implantes osseointegrados. 
Nos casos indicados, foi realizada cirurgia de colocação dos implantes dentários e 
confecção das próteses sobre implante.  
Para a colocação de implantes, o paciente passou por duas fases: uma cirúrgica e outra 
protética. Como toda cirurgia, na instalação do parafuso de titânio na maxila ou 
mandíbula, podem ocorrer algumas complicações influenciando no processo de 
osseointegração entre o implante e o osso, podendo levar a perda deste implante, 
principalmente, se o paciente não for acompanhado. Existem fatores que podem contribuir 
para o sucesso dos implantes: saúde geral do paciente, controle da cadeia asséptica, 
planejamento e técnicas cirúrgica e protética adequadas, acompanhamento pós-
operatório e controle e manutenção protética.  
Por fim, os pacientes cadastrados no serviço de triagem das Clínicas Odontológicas foram 
chamados e agendados os acompanhamentos e a realização do controle e manutenção 
das condições perimplantares e da prótese. 
Em diversos períodos, os pacientes reabilitados total e parcialmente foram 
acompanhados e foram atendidos nas clínicas de graduação e pós-graduação do Instituto 
de Clínicas Odontológicas. 
 
 
Resultados 
 
Nas consultas de triagem, 54 casos clínicos de pacientes desdentados foram 
selecionados, bem como solicitação dos exames médicos, laboratoriais e radiográficos 
necessários para realização do procedimento cirúrgico. Entretanto, muitos dos pacientes 
triados por ser mais idosos apresentavam contra-indicações para a realização dos 
procedimentos. 
Os procedimentos cirúrgicos (implante e colocação de cicatrizador) e protéticos 
(colocação da prótese) foram realizados em 8 pacientes. Realizou-se fotografia dos casos 
clínicos. (Figura 1) A realização dos procedimentos cirúrgicos e protéticos ficaram 
comprometidos, pois faltaram os recursos necessários neste período. Além disso no ano 
de 2020, por conta da pandemia os atendimentos foram suspensos. 
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Figura 1 – Fotografia inicial, sem implante e fotografia final, com o implante instalado e a confecção da 
prótese unitária. 

 

Considerações Finais 
 
Com as atividades de planejamento, tratamento e acompanhamento dos casos de prótese 
sobre implante foi possível reabilitar de maneira funcional e estética alguns pacientes e 
proporcionar a manutenção de alguns tratamentos realizados anteriormente. Além disso, 
foi possível contribuir na formação complementar dos alunos do Curso de Graduação e 
Pós-Graduação em Odontologia. 
 
 
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 
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ATENÇÃO AOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM NO SETOR PRISIONAL: A 
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Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Saúde e proteção no trabalho)  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Saúde Prisional; Enfermagem; Saúde Mental. 
 
Resumo 

 
Problemas psíquicos, elevado consumo de substâncias psicoativas e pouca aderência as 
práticas de autocuidado se fazem presentes em trabalhadores penitenciários. Reportamos 
aqui projeto de extensão universitária. Os resultados indicam que a criação de um espaço 
de acolhimento, escuta e troca de saberes entre profissionais da enfermagem com 
colaboradores externos aparenta trazer benefícios na saúde física e psicológica, 
minimizando o impacto negativo dos mitos acerca do autocuidado e saúde mental. 

 
Apresentação 

 
O objetivo desse resumo expandido é de apresentar as ações do projeto “Grupo de 

apoio aos profissionais de enfermagem atuantes no sistema prisional de Francisco 
Beltrão, PR, Brasil”, desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, através 
do Centro de Ciências da Saúde em parceria com a Penitenciária Estadual de Francisco 
Beltrão. A parceria entre a academia e o setor prisional do município vem sendo 
consolidada ao longo dos anos, seja na forma de ensino, pesquisa e extensão. 

No projeto em questão, a ênfase está na saúde psicológica dos profissionais que 
atuam na atenção ao detento e, em especial, os profissionais da enfermagem. Conforme 
lembram Martins e colaboradores (2014), embora o Estado tenha assegurado o acesso 
integral a saúde a todos os brasileiros, nota-se um descaso acentuado quando o contexto 
prisional é analisado. Com efeito, os reflexos da marginalização das pessoas privadas de 
liberdade se concretizam não somente na precária assistência ao próprio detento(a), mas 
também aos profissionais que atuam nessas instituições. 

 
 
 

1 Doutorado, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
lirane.ferreto@unioeste.br. 
2 Doutorado, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
guilherme.wendt@unioeste.br. 
3 Mestrado, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
joice.schultz1@unioeste.br 
4 Doutorado, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E- 
mail:gi_bioquimica@gmail.com 
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Assim, o profissional da saúde que atua nas penitenciárias brasileiras se depara 
com inúmeros problemas, incluindo a superlotação das instituições, as condições 
precárias e inseguras de trabalho, bem como a imposição de uma cultura disciplinadora 
moral, que vê o apenado como alguém que deva ser vigiado e punido, e não como um 
sujeito de direitos (SOUZA; PASSOS, 2008). Não por acaso, os profissionais da saúde – 
formados sob uma perspectiva crítica e emancipadora que emana do Sistema Único de 
Saúde – se deparam com uma realidade opressora, que pode se repercutida na violência 
institucional, gerando diversas formas de adoecimento psíquico, físico e moral da 
sociedade. Assim, instituições de ensino compromissadas com o seu contexto político, 
econômico e social podem exercer um importante papel para a superação dos obstáculos 
supracitados. Porém, é preciso ter em mente que a universidade não deve suprir as 
lacunas deixadas pelo Estado, mas sim possibilitar a emancipação político-cidadã das 
comunidades. 

 
 

Procedimentos Adotados 
 

O projeto envolveu a população de profissionais de enfermagem ligados à 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão/PR. Alunos e docentes do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco Beltrão, 
realizaram uma série de ações coordenadas com vistas a propiciar um espaço de escuta, 
acolhida e troca de experiências dos agentes penitenciários. 

Assim, o projeto não apenas deu continuidade das ações que vinham sendo 
desenvolvidas nos anos anteriores, como teve de se adaptar diante de algumas 
imposições em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O detalhamento das ações 
– com seus respectivos resultados parciais – será o objeto da próxima seção. 

 
 

Resultados 
 

Como trata-se de um projeto em andamento, que sofreu ajustes em função das 
medidas de distanciamento social, os resultados até então mostram que a junção de 
saberes da universidade e os próprios agentes pode ser capaz de promover resiliência e 
aumentar as práticas de autocuidado. Muitas vezes, o profissional em processo de 
adoecimento possui crenças de despersonalização e incapacidade, que podem ser 
tratadas por meio de técnicas psicoeducativas (LEMES; ONDERE, 2017). 

Porém, muitas vezes o apoio e a escuta individual se fazem necessárias. Nesse 
sentido, o projeto atuou através das seguintes ferramentas: Grupo de apoio; 
Psicoeducação; Biblioterapia e videoterapia; Técnicas vivenciais; Tarefas de casa; 
Criação de um grupo de apoio virtual (WhatsApp); e escuta acolhedora e individualizada. 
Tomados em conjunto, as ações reforçam o que a literatura especializada indica. Com 
efeito, existem sólidos benefícios associados com o uso da psicoeducação, incluindo 
aumento da motivação, por parte dos envolvidos, no tocante à reestruturação cognitiva, 
prevenção de recaídas, envolvimento ativo no tratamento, além de conferir maior 
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satisfação psicológica, impactando positivamente na qualidade de vida de indivíduos, 
famílias e instituições (LEMES; ONDERE, 2017). 

 

Considerações Finais 
 

Estudos recentes indicam que a população atuante no setor penitenciário - no 
Brasil e no mundo - encontra-se mais vulnerável aos problemas psicológicos. Ainda, 
parece haver significativa dificuldade, por parte desta população, acerca do 
desenvolvimento de práticas de autocuidado, incluindo o desenvolvimento de 
competência profissional e a expansão de práticas psicossociais de fortalecimento de 
forças individuais, como a espiritualidade e meditação (CHAVES et al., 2017). 

O trabalho regular no sistema prisional tem sido associado à inúmeros desfechos 
psicossociais negativos. Tais déficits são sentidos não apenas pelos profissionais que 
atuam no sistema, mas têm potencial de afetar também os familiares, amigos, colegas e, 
por conseguinte, impactam também na qualidade do serviço ofertado. O adoecimento de 
profissionais que atuam no sistema prisional pode ocorrer por inúmeros fatores. Um dos 
fatores psicológicos essenciais é a capacidade de desenvolver resiliência e controle do 
estresse. O fortalecimento do vínculo da instituição universitária junto da comunidade é 
uma poderosa forma de se obter a emancipação cidadã dos indivíduos. No projeto aqui 
apresentado, a demanda por atenção integral à saúde ficou evidenciada, seja pela alta 
demanda dos agentes penitenciários que atuam no sistema no tocante ao suporte 
psicológico, seja pela exacerbação de queixas relativas ao adoecimento do corpo. 
Ressalta-se que, do ponto de vista institucional, seria preciso o empoderamento de 
diversos agentes da sociedade de modo a garantir o que se encontra na Constituição 
Federal e outros dispositivos legais pertinentes ao campo da saúde prisional. 

Financiamento público para pesquisa e formação de recursos humanos também 
parecem ser de importância extrema para a superação das dificuldades que ferem, 
objetivamente, o direito de trabalhadores e detentos à saúde integral. 

 
Forma(s) de contato com a ação 

 
Para obter informações sobre o projeto, favor contatar: 
Prof. Dra. Lirane Ferreto 
E-mail: lirane.ferreto@unioeste.br 

 
 

Número da Correspondência Registrada (CR) 58191/2019 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde e proteção no trabalho 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Controle; Autoclave; Esterilização. 
 
Resumo 
 
A esterilização é um processo essencial para eliminação de micro-organismos, 
comumente utiliza-se autoclaves, através do calor úmido. Este projeto adota a avaliação 
deste procedimento através de indicadores biológicos, utilizando-se o micro-organismo 
Bacillus stearothermophylus ATCC 7953. Para assegurar o correto funcionamento das 
autoclaves, foram realizados monitoramentos semanais entre maio de 2019 a dezembro 
de 2020. Concluiu-se que a autoclavação tem sido efetiva e fundamental. 
 
Apresentação 
 
A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, sejam 
elas fungos, vírus, bactérias em suas formas vegetativas ou esporuladas, e pode ser 
realizada por meios físicos, químicos e físico-químicos. Dentre os processos físicos 
encontra-se a esterilização por calor úmido, realizado por autoclaves (TIPPLE et al., 
2011). 
Para que uma esterilização seja realizada de forma correta por uma autoclave, três 
parâmetros devem ser observados, são eles: temperatura, pressão e tempo. Eles são 
alterados durante um ciclo de funcionamento, essas alterações são segmentadas sem 

 
1 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: rhamon.martini@gmail.com 
3 Acadêmico, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: rodrigo.takaes@etec.sp.gov.br  
4 Acadêmica, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: eduarda.luisa2000@gmail.com 
5 Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com 
6 Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: sarasagae@gmail.com 
7 Servidor, curso de Ciências Biológicas, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: amanda.chs@gmail.com 
8 Acadêmica,curso de Ciências Biológicas, CCBS,campus de Cascavel.E-mail: stefanymoraisr@hotmail.com  
9 Acadêmica,curso de Ciências Biológicas, CCBS,campus de Cascavel.E-mail: julianegranatta@hotmail.com 
10Medico veterinário, CCBS, campus de Cascavel, E-mail: rafaelgirelli@outlook.com 
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etapas, que consistem em: Aquecimento, remoção do ar, carga de vapor, esterilização, 
exaustão e secagem (AMORIM et al., 2017). 
As autoclaves convencionais devem funcionar sob pressão efetiva de vapor saturado de 
110 kPa a 150 kPa na câmara de esterilização, com temperatura de 121ºC a 134ºC, essa 
temperatura deve perdurar por no mínimo 15 minutos, caso esses parâmetros não sejam 
atingidos, alguns micro-organismos podem não ser destruídos, e consequentemente, 
causando contaminação do conteúdo autoclavado (AMORIM et al., 2017). Para verificar 
se esses parâmetros estejam sendo alcançados, existe a necessidade de realização de 
testes físico-quimicos ou microbiológicos, podendo ser realizado mensalmente, quinzenal, 
diariamente ou a cada ciclo, se necessário. 
Este projeto teve como objetivo a realização do controle da esterilização por autoclaves 
utilizando o método de verificação por indicadores biológicos. Utilizou-se as bactérias 
formadoras de esporos da espécie Bacillus stearothermophylus ATCC 7953. Tais micro-
organismos somente são inativados 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, onde são esterilizadas rações e maravalhas utilizados nos 
animais; E no Laboratório de Análises Microbiológicas de Água, ambos localizados na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, visando garantir a esterilização adequada 
dos materiais utilizados, evitando contaminações microbianas. Os dados utilizados nesse 
trabalho se referem ao período de maio de 2019 a dezembro de 2020.  
Primeiramente, realizou-se o preparo de meios de cultura e materiais que devem ser 
utilizados na técnica, sendo o meio de cultura o caldo de Caseína Soja (TSB) para a 
inoculação dos micro-organismos e empregada a bactéria Bacillus stearothermophylus 
ATCC 7953. Realizaram-se repiques a cada 15 dias para manutenção da viabilidade. O 
meio de cultura e vidrarias utilizados foram esterilizados antes de realizar a manipulação, 
sendo empregadas técnicas assépticas, em local desinfectado e utilizando o Bico de 
Bunsen aceso. 
Preparou-se, semanalmente, 6 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 (tubos-teste), dois deles foram transportados para o Laboratório de 
Análises Microbiológicas de Água, sendo posicionados em cada uma das autoclaves, e 
três para o Biotério Central, sendo acondicionados dois no cesto superior, um no cesto 
inferior. Em seguida, os materiais dos respectivos setores, foram autoclavados juntamente 
com os indicadores biológicos. O sexto tubo teve como destino a incubação direta em 
banho-maria que verifica a viabilidade dos micro-organismos, esse é o tubo denominado 
“controle positivo” onde deve haver o crescimento do micro-organismo e não é submetido 
ao processo de autoclavação. 
Após a autoclavação, todos os tubos foram incubados em banho-maria a 56 oC/24 horas 
para verificar-se o crescimento do micro-organismo. Nestes tubos-teste não deve haver 
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crescimento microbiológico. Os resultados positivos indicariam a ineficácia do processo 
de esterilização. 
A leitura foi realizada avaliando-se visualmente a variação de coloração do meio, onde o 
tubo controle positivo 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 de pH. Por outro lado, os tubos-teste devem  
manter a cor púrpura do conteúdo interno, sem alteração, o que indica que não 
apresentaram crescimento, ou seja, comprovando a eficácia  do processo de 
esterilização. 
 
Resultados 
 
Os monitoramentos ocorreram no período de maio de 2019 até dezembro de 2020, 
totalizando 62 semanas monitoradas no Biotério Central e 54 semanas no Laboratório de 
Análises Microbiológicas de Água. 
De acordo com os resultados observados (Figuras 01 e 02), os procedimentos realizados 
nas autoclaves dos dois setores monitorados estiveram em funcionamento adequado, na 
maioria das vezes, verificando qualificação e aprovação das autoclaves avaliadas para 
uso. No monitoramento do Biotério Central (Figura 01), foram observados que das 47 
(100%) análises realizadas, 42 (89%) foram consideradas satisfatórias e em 05 (11%) 
análises não apresentaram crescimento da bactéria Bacillus stearothermophylus (controle 
positivo), não sendo possível comprovar a eficácia da esterilização nestas cinco semanas. 
Foram invalidadas 15 análises (semanas), pois não foi possível verificar os tubos teste, 
devido a operações de manutenção da autoclave deste setor, queda dos tubos-teste (no 
transporte) e não devolução dos tubos-teste no tempo adequado. 
No monitoramento da autoclave do Laboratório de Água (Figura 02), foi realizada a 
análise de 54 (100%) semanas, sendo 50 (93%) satisfatórias e 04 (7%) delas não 
apresentaram o crescimento da cepa (controle positivo), prejudicando a comprovação da 
eficácia utilizando a bactéria B. stearothermophylus naquelas semanas. 
 

 
           Figura 01 – Resultados do Monitoramento da Autoclave do Biotério Central da UNIOESTE. 
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Figura 02 – Resultados do Monitoramento da Autoclave do Laboratório de água da UNIOESTE. 

 
 

A eficácia da esterilização foi verificada por indicador biológico, utilizando-se cultura 
esporulada de Bacillus stearothermophylus ATCC 7953, devido à sua resistência ao calor 
úmido da autoclave. O método utilizando indicador biológico observou-se eficaz, visto que 
os resultados obtidos se encontraram dentro do padrão estabelecido, não apresentando 
crescimento da cultura utilizada após o processo de esterilização.  

No período de recesso acadêmico de julho de 2019 não foram realizadas as 
análises 2019 e devido a pandemia causada pela COVID-19 e o decreto estadual 
obrigando o distanciamento social, não foi possível realizar as análises nos meses de 
abril, maio e junho de 2020, prejudicando os resultados. 

No estudo conduzido por Guizelini (2010), que teve como objetivo desenvolver um 
novo processo de produção de esporos termorresistentes de Geobacillus 
stearothermophilus e utilização como indicador biológico na etapa de esterilização a 
vapor, concluiu que os meios de cultura que apresentam menores concentrações de 
nutrientes fornecem esporos mais resistentes ao calor úmido, e um pH alcalino (entre 8,5) 
contribuiu para uma maior resistência dos esporos formados. 
 
Considerações Finais 
 

Conclui-se que o uso de indicadores biológicos no controle da esterilização por 
calor úmido nos dois setores, mostrou-se adequado e útil, visto que indicaram a ausência 
de crescimento bacteriano na maioria dos testes realizados. 
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A metodologia empregada permite que seja avaliada indiretamente a esterilidade 
do material submetido ao calor úmido. No caso do Laboratório de Análises 
Microbiológicas de Água, assegura a esterilidade de frascos de coleta de água, tornando 
os resultados das análises mais confiáveis e seguros, além de tornar possível atestar a 
qualidade microbiológica dos materiais esterilizados e empregados no Biotério Central. 

A continuidade das atividades do presente projeto é de suma importância, visto que 
assegura o correto funcionamento de autoclaves, sendo indicador da provável 
necessidade de manutenções periódicas ou substituição dos equipamentos. 

 
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) 
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Resumo 

Entende-se por penitenciária a unidade prisional destinada a condenados a cumprir 
pena em regime fechado. Observando o contexto em que estão inseridos os apenados, 
agentes penitenciários e pessoas vinculadas a este meio, foi possível perceber a 
negligencia, precariedade e sofrimento ocorrente. Deste modo, o projeto tem por objetivo 
atuar por meio da atenção primária, na prevenção de agravos, na promoção de hábitos 
saudáveis e na melhora da qualidade de vida de toda a população envolvida no âmbito 
carcerário da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – Paraná. Dando continuidade 
ao projeto que teve início das atividades no ano de 2014, no ano de 2019, realizou-se um 
ciclo de palestras na 4ª Semana de Saúde do Trabalhador do Sistema Penitenciário, da 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – Paraná, com o intuito de instruir os 
colaboradores a adquirirem melhores hábitos alimentares, visando melhorias na qualidade 
de vida. Além disso, também foi deixado uma caixa de perguntas em que os agentes 
penitenciários puderam inserir suas dúvidas relacionadas a alimentação e nutrição que 
pudessem surgir no decorrer do projeto.  Como resultados, foi possível observar o 
interesse de alguns agentes penitenciários a melhorarem sua saúde, através de 
mudanças de seus hábitos de vida, como a introdução de uma alimentação saudável e a 
prática de atividades físicas. 
 
 
Apresentação 

Segundo a Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

entende-se por penitenciária a unidade prisional destinada a condenados a cumprir pena 

em regime fechado. Ribeiro & e Silva (2013) definem estabelecimentos penais os locais 

                                            
1 Professora do Centro de Ciências da Saúde da Unioeste Campus de F. Beltrão. Email: 
francaovilla@hotmail.com 
2 Graduando e Pós Graduandos – Medicina, Nutrição, Mestrado Ciências Aplicadas à Saúde, Centro de 
Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. Email: gftessaro@gmail.com 
3 Professores integrantes do projeto, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. 
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de que a justiça faz uso visando aprisionar os sujeitos condenados por prática criminosa, 

no caso de medida de segurança ou prisão provisória.). 

 Segundo a Constituição Federal de 1988, pela Lei n.º 8.080 de 1990, “a saúde é 

um direito de todos e um dever do Estado”, em que o Sistema Único de Saúde, deve não 

somente representar um conjunto de ações e serviços de saúde, mas também a 

promoção de maior qualidade de vida para toda a população brasileira (BRASIL, 1988) 

 Nesse sentido, criou-se a Portaria Interministerial n.º 1.777, de 9 de setembro de 

2003, que instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que pauta o 

incremento da universalidade, equidade, integralidade e da resolubilidade da assistência a 

saúde (BRASIL, 2003) 

 Ainda assim, Barbosa et al. (2014) ressaltam que diversas entidades nacionais e 

internacionais realizam críticas ao sistema penitenciário brasileiro, não só por sua 

superlotação, mas também pelo pequeno número de ações que visam ressocialização ou 

melhora das estruturas físicas inadequadas, que fomentam o surgimento de agravos a 

saúde da população carcerária.  

 E possível observar elevadas taxas de prevalência de doenças infeciosas no 

cenário do encarceramento, como sífilis, hepatite B, tuberculose e pneumonia, dando ao 

sistema prisional o status de problema de saúde pública em potencial. Isso por que a 

superlotação das celas, sua precariedade e a insalubridade tornam as prisões um 

ambiente propício a proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. (BARBOSA et 

al., 2014; ASSIS, 2007). 

 A grave situação que se encontram as pessoas privadas de liberdade, refletida 

pelas práticas de violência, precariedade de espaço físico, bem como a carência do 

atendimento a saúde, sendo uma realidade que não se pode negar (BRASIL, 2005). 

 Observando o contexto em que estão inseridos os apenados, agentes 

penitenciários e pessoas vinculadas a este meio, foi possível perceber a negligencia, 

precariedade e sofrimento ocorrente. Deste modo, o projeto tem por objetivo atuar por 

meio da atenção primária, na prevenção de agravos, na promoção de hábitos saudáveis e 
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na melhora da qualidade de vida de toda a população envolvida no âmbito carcerário da 

Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – Paraná. 

 

Procedimentos Adotados 

 Dando continuidade ao projeto que teve início das atividades no ano de 2014, no 

ano de 2019, realizou-se um ciclo de palestras na 4ª Semana de Saúde do Trabalhador 

do Sistema Penitenciário, da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – Paraná, com o 

intuito de instruir os colaboradores a adquirirem melhores hábitos alimentares, visando 

melhorias na qualidade de vida. Uma das palestras abordou sobre o Guia Alimentar para 

a População Brasileira, elaborado pelo Mistério da Saúde no ano de 2008, sendo que em 

2014 teve sua segunda edição revisada e publicada. Este documento, estimula a 

promoção da saúde através de escolhas alimentares saudáveis e incentiva que os 

alimentos in natura e minimamente processados componham a base da alimentação. 

Ainda que seja um documento de fácil acesso à população, é pouco utilizado.  

 Além disso, foram explanadas informações sobre como se obter melhores hábitos 

alimentares, bem como os resultados da hábitos alimentares saudáveis em médio e longo 

prazo. A palestra abordou ainda o índice de Massa Corporal (IMC) e uma atividade prática 

foi realizada para que cada agente penitenciário pudesse classificar seu peso em relação 

a sua altura e verificar seu estado nutricional com base no IMC. Por fim, abordou-se a 

saúde do trabalhador de uma forma geral e os aspectos que compõe a qualidade de vida. 

 Também foram realizadas palestras sobre alimentação saudável e prevenção de 

câncer aos apenados. Os familiares dos apenados também participaram de palestras, 

relacionadas à alimentação, anticoncepção, prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis - ISTs e a realização de teste de HIV e hepatites.  
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Figura 1. Palestra realizada na 4 semana de saúde do trabalhador do Sistema Penitenciário.  

 
Figura 2. Palestra realizada na 4 semana de saúde do trabalhador do Sistema Penitenciário.  

 

 Além disso, também foi deixado uma caixa de perguntas em que os agentes 

penitenciários puderam inserir suas dúvidas relacionadas a alimentação e nutrição que 
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pudessem surgir no decorrer do projeto. Assim, os agentes penitenciários deixavam suas 

perguntas escritas em um papel na caixa e elas eram respondidas e expostas em um 

mural para que todo o público pudesse ver, para transmitir maior conhecimento sobre o 

tema.  

 

Figura 3. Caixa de perguntas e mural de respostas em relação a alimentação e nutrição deixada na 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – PEFB. 

 
Resultados 

Como resultados, foi possível observar o interesse de alguns agentes 

penitenciários a melhorarem sua saúde, através de mudanças de seus hábitos de vida, 

como a introdução de uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas. 

Ao final da palestra, em um momento de perguntas, muitas dúvidas relacionadas à 

adoçantes, produtos industrializados e porções alimentares foram esclarecidas. 

Além disso, varias dúvidas e questionamentos em relação a alimentação e nutrição 

foram respondidas por meio da caixa de dúvidas, que gerou maior interesse dos agentes 

a melhorarem seus hábitos alimentares e sua saúde.  
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Considerações Finais 

Ao final do projeto, foi possível observar considerações positivas do projeto sobre a 

vida dos agentes penitenciários, como o estimulo a melhora de hábitos de vida e 

consequente melhora da saúde dos indivíduos. Ainda assim, faz-se necessário a 

continuidade dos trabalhos, para melhores resultados sobre a saúde dos agentes 

penitenciários. 

Forma(s) de contato com a ação 

Email: gftessaro1999@gmail.com 

Número da Correspondência Registrada (CR) 

41298/2013 
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Resumo 
No início da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), o governo do estado do Paraná, 
juntamente com a Superintendência de Ciência e Tecnologia (SETI), Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA) e Fundação Araucária (FA), lançaram a Chamada 009/2020 para que as 
universidades públicas do estado realizassem ações de extensão que fossem de encontro 
ao Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV). A Unioeste atuou nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado e, neste trabalho, 
apresentamos as ações desenvolvidas em unidades de atenção à saúde. Esse projeto 
aconteceu durante o período de abril a dezembro de 2020 e totalizou a participação de 162 
bolsistas distribuídos nas Regionais de Saúde de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Pato Branco e Toledo. O desenvolvimento deste projeto foi fundamental para o 
atendimento da população, sendo um campo de aprendizado importante para os 
profissionais e acadêmicos que participaram do projeto. 
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Apresentação 
Atualmente, enfrentamos a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) que foi 

identificado em 31 de dezembro de 2019 como sendo a causa de um surto de doença 
respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. A transmissão do vírus ainda 
se encontra em estudo, e até o momento sabe-se que pode ser transmitido pelas gotículas 
respiratórias (tosses e espirros em curta distância), por objetos contaminados pelo vírus e 
pela disseminação através do ar. A sobrevivência do vírus vai depender de um meio que 
favoreça sua manutenção no ambiente, e as pessoas com a imunidade debilitada são mais 
afetadas, como idosos e portadores de doenças crônicas.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia em 11 de março de 
2020, quando havia registrado 294.110 casos confirmados e 12.944 mortes espalhados por 
186 países. No Brasil nesta data haviam sido registrado 69 casos (BRASIL, 2020), sendo 
6 no Estado do Paraná (PARANÁ, 2020). A primeira morte por covid no Brasil foi registrada 
em 17/03/2020 e no Paraná no dia 26/03/2020. Diante do aumento contínuo de casos, 
várias ações começaram a ser desenvolvidas para contribuir com as estratégias 
governamentais adotadas para conter a pandemia. 

Neste trabalho apresentamos as ações desenvolvidas em unidades de atenção à 
saúde das regionais de saúde de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco 
e Toledo, que tiveram como objetivo realizar assistência da população nas unidades de 
saúde em todos os níveis de atenção, seguindo as orientações do Plano de Contingência 
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 
 

Procedimentos Adotados 
Este projeto aconteceu em todas as instituições públicas de ensino superior do 

Paraná, seguindo as diretrizes do Edital 09/2020 – Fundação Araucária (FA)/ 
Superintendência de Ciência e Tecnologia (SETI)/, Secretaria de Estado da Saúde (SESA), 
sendo que na Unioeste teve início em março de 2020. 

Etapa 1 - Realizamos reuniões com os órgãos municipais e regionais envolvidos na 
execução das atividades para definir os locais de atuação dos bolsistas, conforme a 
especificidade de cada município ou da regional de saúde. Também foi nesta etapa que 
realizamos divulgação das vagas existentes na Unioeste para acadêmicos, técnicos de 
enfermagem, enfermeiros e outros profissionais de saúde, que iriam atuar nas ações de 
apoio às Regionais de Saúde nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco 
Beltrão. Posteriormente tivemos um aditivo no projeto que incluiu as regionais de Toledo e 
Pato Branco. 

Etapa 2 - realizamos a seleção dos candidatos que se inscrevem 
(http://setipr.net.br/covid19/) conforme o número de vagas existentes e a apresentação dos 
documentos necessários para a vaga requerida. A convocação dos bolsistas foi realizada 
através de edital institucional e os bolsistas iniciaram as atividades em 1º de abril de 2020. 
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A convocação de bolsistas aconteceu de forma contínua até o mês de outubro, buscando 
preencher todas as vagas existentes.  

Etapa 3 – Antes de iniciarem as atividades todos os bolsistas receberam treinamento 
conforme o local onde estariam atuando e seguindo as recomendações da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Paraná (SESA/PR). 

Etapa 4 – As equipes de atuação junto às Regionais de Saúde foram compostas por 
profissionais bolsistas regularmente inscritos nos Conselhos Profissionais de suas 
respectivas categorias profissionais. A carga horária desenvolvida foi de 36hs para 
enfermeiros, outros profissionais de saúde, técnicos de enfermagem e acadêmicos, e de 
20hs para os médicos.  
 

Resultados 
As atividades foram desenvolvidas no período de abril a dezembro de 2020 e 

registramos a participação de um total de 171 bolsistas que atuaram nas cinco regionais de 
saúde do Oeste e Sudoeste do Paraná. Ao todo foram realizadas 32 convocações de 
candidatos inscritos. Na Figura 1 observamos a distribuição dos bolsistas por categoria 
profissional. 

 

Figura 1 – Distribuição dos bolsistas por categoria profissional e Regional de Atuação (n= 171) 

 

Na 10ª Regional de Saúde de Cascavel, tivemos a atuação de 51 bolsistas, sendo 
que destes 47 (31 técnicos de enfermagem e 12 enfermeiros) atuaram no Hospital 
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Universitário do Oeste do Paraná (Figura 2, 3 e 4) e 4 (2 técnicos de enfermagem e 2 
enfermeiros) atuaram no Hemocentro de Cascavel A atuação dos bolsistas ocorreu na 
triagem inicial do atendimento, na assistência dos pacientes nas alas hospitalares de 
atendimento do covid e no atendimento geral, no pronto socorro, na UTI covid e geral, na 
central de materiais e na farmácia. 

   

Figura 2 – Ala de atendimento do Covid Figura 3 - Central de materiais 
(Maria José – Técnica de 

Enfermagem) 

Figura 4 – UTI Geral 

 
Na 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão atuaram 44 bolsistas, sendo que 07 

enfermeiros, 07 técnicos de enfermagem, 09 entre nutricionistas e biólogos e 21 estudantes 
da área de saúde, atuaram no Hospital Regional do Sudoeste - Walter Alberto Pecoits – 
WAP (Figura 8, 9 e 10), no Hospital São Francisco, no Centro Regional de Especialidades 
de Francisco Beltrão e  no Hemocentro. 

 
   

Figura 8 – UTI Neonatal do Hospital 
Regional WAP 

Figura 9 – Almoxarifado da Farmácia 
do Hospital Regional WAP 

Figura 10 - Assistência nos leitos 
do Hospital Regional WAP 
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Na 7ª Regional de Saúde de Pato Branco tivemos 26 bolsistas atuando, sendo que 
17 (12 técnicos de enfermagem e 05 enfermeiras) UPA-Pato Branco, 02 farmacêuticas no 
HEMONUCLEO e 03 ( 02 técnicos de enfermagem e 01 enfermeiro) nas UBS-Pato Branco, 
01 enfermeira na UBS-Coronel Vivida, 01 enfermeira na UBS-Mariópolis, 01 enfermeiro na 
UPA-Palmas e 01 enfermeira na UBS-Vitorino. 

 
Na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu estavam atuando 16 (6 técnicos de 

enfermagem e 10 enfermeiros) no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (Figura 5 e 6), 
10 ( 5 enfermeiros e 5 acadêmicos) em Unidades Básicas de Saúde do município (Figura 
7). No município os bolsistas desenvolveram ações de triagem, assistência, coleta de 
material para exames e monitoramento dos casos suspeitos e confirmados.  

 
   

Figura 5 - Triagem de Covid- Hospital 
Municipal (Enfermeira Aione Almeida) 

Figura 6 - Hospital Municipal Padre 
Germano Lauck (enfermeiros e 
técnicos de enfermagem) 

Figura 7 - UBS três Barreiras 
(Acadêmica de enfermagem 
Marlene Geralu) 

 
Na 20ª Regional de Saúde de Toledo tivemos 20 bolsistas, sendo que 8 enfermeiros, 

7 técnicos de enfermagem, 1 farmacêutico e 4 médicos atuaram no Mini Hospital (Figuras 
11 e 12), no PAM - Pronto Atendimento Municipal, na UBS Jardim Paulistano Banco de 
Sangue do Hemepar de Toledo (Figura 13) e na UPA de Guaíra. Esta regional foi a única 
que tivemos bolsistas médicos atuando no projeto. 
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Figura 11 - Treinamento e capacitação 
sobre uso de EPI, Mini hospital de 

Toledo. 

Figura 12 - Mini hospital de Toledo 
(Enfermeira Suzana). 

Figura 13- Banco de sangue 
Hamepar Toledo (Téc. de 

enfermagem Carolina). 

 

Considerações Finais 
O desenvolvimento deste projeto foi fundamental para o atendimento da população, sendo 
um campo de aprendizado importante para os profissionais e acadêmicos que participaram 
do projeto, que vivenciaram esse momento histórico da saúde mundial. 
 

Forma(s) de contato com a ação: projetounioeste.covid@gmail.com 
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Resumo 
No início da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), o governo do estado do Paraná, 
juntamente com a Superintendência de Ciência e Tecnologia (SETI), Secretaria de Estado 
da Saúde(SESA) e Fundação Araucária (FA), lançaram a Chamada 009/2020 para que as 
universidades públicas do estado realizassem ações de extensão que fossem de encontro 
ao Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV). A Unioeste atuou nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado e, neste trabalho, 
apresentamos as ações desenvolvidas em unidades de atenção à saúde. Esse projeto 
aconteceu durante o período de abril a dezembro de 2020 e totalizou a participação de 162 
bolsistas distribuídos nas Regionais de Saúde de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Pato Branco e Toledo. O desenvolvimento deste projeto foi fundamental para o 
atendimento da população, sendo um campo de aprendizado importante para os 
profissionais e acadêmicos que participaram do projeto. 
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Apresentação 
Atualmente, enfrentamos a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) que foi 

identificado em 31 de dezembro de 2019 como sendo a causa de um surto de doença 
respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. A transmissão do vírus ainda 
se encontra em estudo, e até o momento sabe-se que pode ser transmitido pelas gotículas 
respiratórias (tosses e espirros em curta distância), por objetos contaminados pelo vírus e 
pela disseminação pelo ar. A sobrevivência do vírus vai depender de um meio que favoreça 
sua manutenção no ambiente e as pessoas com a imunidade debilitada são mais afetadas, 
como idosos e portadores de doenças crônicas.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia em 11 de março de 
2020, quando havia registrado 294.110 casos confirmados e 12.944 mortes espalhados por 
186 países. No Brasil nesta data haviam sido registrado 69 casos (BRASIL, 2020), sendo 
6 no Estado do Paraná (PARANÁ, 2020). A primeira morte por covid no Brasil foi registrada 
em 17/03/2020 e no Paraná no dia 26/03/2020. Diante do aumento contínuo de casos, 
várias ações começaram a ser desenvolvidas para contribuir com as estratégias 
governamentais adotadas para conter a pandemia. 

Neste trabalho apresentamos as ações desenvolvidas nas regionais de saúde do 
Oeste e Sudoeste do Paraná, no eixo referente à prevenção da pandemia do COVID19 
realizado nas divisas do estado em parceria com a ADAPAR, no Sistema prisional e Polícia 
científica em parceria com a Secretaria de Justiça e no apoio epidemiológico junto as 
secretarias de saúde e regionais de saúde. 
 

Procedimentos Adotados 
Este projeto aconteceu em todas as instituições públicas de ensino superior do 

Paraná, seguindo as diretrizes do Edital 09/2020 – Fundação Araucária (FA)/ 
Superintendência de Ciência e Tecnologia (SETI)/, Secretaria de Estado da Saúde (SESA) 
e na Unioeste teve início em março de 2020. 

Etapa 1 - Realizamos reuniões com os órgãos municipais e regionais envolvidos na 
execução das atividades para definir os locais de atuação dos bolsistas, conforme a 
especificidade de cada município ou da regional de saúde. Também foi nesta etapa que 
realizamos divulgação das vagas existentes na Unioeste para acadêmicos, técnicos de 
enfermagem, enfermeiros e outros profissionais de saúde vinculados as vagas destinadas 
às Regionais de Saúde nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, 
Toledo e Pato Branco. 

Etapa 2 - realizamos a seleção dos candidatos que se inscrevem 
(http://setipr.net.br/covid19/) conforme o número de vagas existentes e a apresentação dos 
documentos necessários para a vaga requerida. A convocação dos bolsistas foi realizada 
através de edital institucional e os bolsistas iniciaram as atividades em 1º de abril de 2020. 
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A convocação de bolsistas aconteceu de forma contínua até o mês de outubro, buscando 
preencher todas as vagas existentes.  

Etapa 3 – Antes de iniciarem as atividades todos os bolsistas receberam treinamento 
conforme o local onde estariam atuando e seguindo as recomendações da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Paraná (SESA/PR). 

 

Resultados 
As atividades foram desenvolvidas no período de abril a dezembro de 2020 e 

registramos a participação de um total de 163 bolsistas que atuaram nas cinco regionais de 
saúde do Oeste e Sudoeste do Paraná. Ao todo foram realizadas 10 convocações. Na 
Figura 1 observamos a distribuição dos bolsistas por categoria profissional. 
 
  As atividades de prevenção realizadas nas divisas do estado, aconteceram nos 
municípios de Foz do Iguaçu (Figura 1), Guaíra(Figura 2) e Pato Branco (Figura 3). 
 

   

Figura 1 – Divisa/ Foz do Iguaçu Figura 2 – Divisa de Guaíra Figura 3 – Divisa/ Mariópolis 

 
  As atividades de prevenção realizadas no sistema prisional, aconteceram somente 
na cidade de Francisco Beltrão com bolsistas atuando na Delegacia de Francisco Beltrão - 
19ª SDP (Figura 4) e na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – PFB (Figura 5).  
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Figura 4 – 19ºSDP – Francisco Beltrão Figura 5 – Penitenciária Estadual de Francisco 
Beltrão 

Também foram realizadas ações de prevenção durante a fiscalização do comércio, 
realizada pela vigilância sanitária da 10ª RS (Figura 6) e com suporte da Polícia Militar 
(Figura 7).  essa ação também foi realizadas em outros municípios, como em Foz do Iguaçu 
que a equipe atuou fiscalizando o CEASA (Figura 8). 
 

  

Figura 6 – 10ª RS Cascavel/ Fiscalização da 
VISA 

Figura 7 – 10ª RS Cascavel/ Suporte da PM 
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Figura 8 –  Fiscalização e orientação no CEASA de Foz do Iguaçu 

 
Outra atuação do projeto foi a atuação dos bolsistas dando suporte às regionais de 

saúde, vigilâncias municipais no registro de casos confirmados, e na orientação para 
construção dos planos de contingência dos municípios. Também tivemos bolsistas atuando 
junto à Polícia Científica do Instituto Médico Legal de Toledo (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Cadastro de óbitos IML/Toledo. 
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Considerações Finais 
 
O surto da Covid-19 tem ainda duração incerta. Dessa forma, reduzir a exposição ao vírus 
é necessário para controlar/retardar a propagação da doença e os impactos negativos, 
como o aumento da mortalidade e degradação do quadro econômico e social.  
A situação inédita da pandemia apresentou inúmeros desafios, com novas informações 
surgindo a cada dia, o que levou à necessidade de aprimoramento contínuo. 
O desenvolvimento deste projeto foi fundamental pois possibilitou que a prevenção e o 
registro epidemiológico do Covid19 fossem realizados em diversos espaços, contribuindo 
com o plano de contingência do Estado do Paraná. 
A Unioeste vem cumprindo seu papel científico, entendendo que é primordial a convocação, 
permanência e capacitação dos bolsistas para a utilização adequada das barreiras à 
exposição, assim como os ajustes na estrutura dos fluxos operacionais de serviço. 
 

Forma(s) de contato com a ação: projetounioeste.covid@gmail.com 
 

Número da Correspondência Registrada (CR) : 59738/2020 
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AMBULATÓRIO DE DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOMANDIBULAR: 
ATIVIDADES PRÁTICAS EM SAÚDE PARA ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE 
 

Eleonor Alvaro Garbin Junior1 (Coordenador da Ação de Extensão),  
Participantes: Adriano Piccolotto1 , Evelyn Estefani Cristaldo Acosta2, Ana Carolina Fraga 
Fernandes2, Anna Carolina Jacottet de Oliveira2, Rafael Zenatti2 Leticia Thais Otaviano2, 

Marina Pereira Silva2. 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana. 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Transtornos da Articulação 

Temporomandibular; Qualidade de Vida. 
 
Resumo 
 
A contribuição dos serviços prestados no Ambulatório de Disfunção da Articulação 
Temporomandibular (DTM) proporciona o atendimento à comunidade e ensino aos alunos 
da pós-graduação do programa de residência em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 
Facial (CTBMF) da Unioeste. O projeto propicia o aprendizado aos residentes em 
CTBMF, por meio da vivência clínica que essa prestação de serviço oferece. Os objetivos 
principais desse projeto são: atendimento aos pacientes que buscam o serviço, 
contribuição para o aprendizado clínico dos alunos e subsídios para novas pesquisas na 
área. Os atendimentos são realizados pelos residentes participantes e os casos são 
discutidos entre residentes e preceptores. Dessa forma, obtém-se o diagnóstico o mais 
cedo possível, traça e executa o plano de tratamento mais adequado para cada caso. 
Dessa forma o projeto de extensão agrega mais conhecimento aos residentes e melhora 
na qualidade de vida dos pacientes atendidos. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Os atendimentos dividem-se nas seguintes fases: a) Triagem – realizada quinzenalmente, 
onde são atendidos pacientes que buscam por atendimento por conta própria ou por 
encaminhamento das unidades básicas de saúde. É nessa fase que a anamnese e o 
exame físico inicial são realizados; b) Exames complementares – solicitação de exames 
de imagem, iniciando com radiografia panorâmica, quando necessário maiores análises 
optam-se pela tomografia de face, e nos casos mais complexos a ressonância magnética; 
c) Discussão dos casos clínicos – residentes de cirurgia e traumatologia buco maxilo 
facial juntamente com os professores discutem cada caso obedecendo às peculiaridades 
de cada paciente, reunindo os dados levantados desde o primeiro atendimento, para 
investigar a etiologia das dores referidas pelos pacientes e elaboração do diagnóstico; d) 

 
1 Docente do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus de Cascavel. E-mail: eleonor.junior@unioeste.br. 
2 Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Odontologia, CCBS, Cascavel.  
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Tratamento - iniciando-se sempre pelo tratamento conservador, que se baseiam na 
remoção dos hábitos deletérios e a inserção do uso de aparelho miorrelaxante, sendo 
optado pelo cirúrgico em casos de pacientes que não respondem ao menos invasivos. 
Quando apropriado e conforme grau da disfunção, os pacientes são encaminhados às 
outras clínicas de atendimento da UNIOESTE, onde recebem atendimento como um todo, 
de acordo com suas necessidades. Nos casos de tratamento não oferecido dentro da 
UNIOESTE, são realizados encaminhamentos. 
 
Resultados 

Foram atendidos um total de 120 pacientes ao longo do ano de 2019. Os tratamentos 
realizados no Ambulatório de Disfunção Temporomandibular nesse ano, consistiram em 
hemoterapia, planejamento de tratamento cirúrgico, confecção de aparelho miorrelaxante 
e encaminhamentos a outras especialidades, como mostra o gráfico (Fig.01). No ano de 
2019, foram de realizados 36 encaminhamentos para outras especialidades na clinica de 
Odontologia da UNIOESTE, pois apresentavam problemas de ordem relevante em outras 
especialidades. A confecção de placa miorrelaxante foi a opção mais realizada, 70 
pacientes foram tratados com placa miorrelaxante, a hemoterapia e o planejamento 
cirúrgico não apresentaram grandes espressões. O projeto apresentou uma grande 
expressão na intervenção  conservadora, uma vez que prioriza essa forma de tratamento.  

          
 

 
Figura 01: Tratamentos realizados no ano de 2019 

 

 
Considerações Finais 
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Dado o exposto, conclui-se que, os atendimentos no ambulatório de disfunção 
temporomandibular da Clínica Odontológica da Unioeste são de grande valia para os 
residentes e à comunidade em geral. Visto que, os residentes em Cirurgia e 
Traumatologia Buco Maxilo Facial agregam conhecimento prático e teórico, de forma que 
são incentivados a buscar o conhecimento necessário referente ao assunto. Além disso, a 
comunidade externa é beneficiada com atendimento especializado e eficiente, tratando as 
dores orofaciais e melhorando a sua qualidade de vida. Então, pode-se afirmar que a 
continuidade do projeto de extensão proporcionará cada vez mais conhecimento aos 
residentes, satisfação aos preceptores envolvidos, e melhora na qualidade de vida dos 
pacientes atendidos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Maiores informações pelo fone (45) 3220-3170. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
48745/2016 
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ANÁLISE COMPARATIVA DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE 
NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNIOESTE NOS ANOS DE 2018 E 2019 

 
 

Rogério Fonseca Vituri1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participante: Emanuele Vitória Ribas Bressan2, Camila Amaral Coracini3 

Área Temática: Saúde. 
Linha de Extensão: Saúde Humana. 

Modalidade: Comunicação Oral. 
Palavras-chave: Reabilitação1; Especialização2; Qualidade de Vida3. 

 
Resumo 
 
Este projeto tem como objetivo avaliar os dados relativos aos pacientes com disfunções e 
informar a população de Cascavel e região quais serviços são prestados no CRF. A 
metodologia consiste na análise dos prontuários e levantamento do número de 
atendimentos prestados de acordo com cada especialidade, nos anos de 2018 e 2019.  
Os resultados serão repassados à população e aos profissionais da área da saúde, 
visando aumentar o número de atendimentos e melhorar a qualidade de vida dessa 
população. 
 
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 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) declarou a presença de 
45,6 milhões deficientes numa população total de 190.732.694 milhões de habitantes, o 
que representa 23,91% de deficientes (ANDRÉS, 2014). 

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, 

 
1 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.  
2 Discente do segundo ano de Fisioterapia na UNIOESTE, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: 
emanuelebressan@hotmail.com. 
3 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE. 
Atualmente, faz mestrado em Biociências em Saúde na UNIOESTE, CCBS, Cascavel. E-
mail:camilacoracini@gmail.com. 
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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, contendo fisioterapeutas de diversas especialidades, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, profissionais da área de prótese e 
órtese, 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.  

Devido a esse projeto utilizar a ramificação dos dados de um projeto maior com 
prazo indeterminado (intitulado “Análise do índice de indivíduos atendidos no HUOP que 
necessitem de acompanhamento no CRF”), foram comparados os dados do número de 
atendimentos realizados no CRF de acordo com a especialidade, referentes aos anos de 
2018 e 2019, e apresentados na forma de gráficos. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Primeiramente, para que os pacientes tenham acesso aos serviços de reabilitação 
vinculados a UNIOESTE (Clínica 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 
diagnóstico clínico da doença ou deficiência do mesmo.  
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 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 
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- Relação ao número de atendimentos realizados no CRF de acordo com cada especialidade, 
relativos aos anos de 2018 e 2019. 
 

 Como pode-se verificar, 25.348 pessoas foram atendidas pelos profissionais da 
fisioterapia no CRF no ano de 2018 e 22.998 em 2019; 1.549 foram atendidas pelos 
médicos em 2018 e 2019; 2.201 foram atendidos pelo setor da enfermagem em 2018 e 
2019; 2.769 foram atendidas pelos profissionais da fonoaudiologia em 2018 e 2019; 1.890 
foram atendidos pelas nutricionistas em 2018 e 2019; e 1.465 foram atendidas pelo setor 
de terapia ocupacional em 2018 e 2019.  

Nota-se também uma mudança no setor da fisioterapia, sendo que este diminuiu o 
número de atendimentos no ano de 2019. Esta alteração pode estar relacionada com a 
administração financeira e gestão, visto que o passe de verbas para a fisioterapia 
diminuiu. Desta forma, o Centro teve que adequar os atendimentos pela fisioterapia em 
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função do repasse financeiro, já que com uma verba menor, consequentemente o número 
de serviços prestados tende a diminuir. 
 Ao avaliar os setores da enfermagem, fonoaudiologia, medicina, nutrição e terapia 
ocupacional, não houve uma mudança no número de atendimentos prestados à 
população. Os dados sem mudanças também podem estar relacionados a gestão 
financeira, bem como o CRF precisa manter um teto de atendimento para explicar o uso 
da verba. Vale ressaltar que estes dados podem sugerir que se manteve a eficiência do 
serviço, mantendo as taxas de alta dos atendimentos, e consequentemente a rotatividade 
de pacientes, movimentando a lista de espera. Um fato que pode ter influenciado e 
sustentado a procura desses serviços é a prestação e divulgação dos serviços realizados 
na CRF por meio deste projeto, que atua desde 2013, informando a população sobre os 
serviços. 

Também levando em consideração os anos de 2018 e 2019, foram comparados os 
dados do número total de atendimentos no CRF, somando-se todas especialidades. Os 
resultados foram expressos no Gráfico 02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 02 – Relação do número total de atendimentos no CRF nos anos de 2018 e 2019. 
 
 

 A partir do gráfico, observa-se que 37.502 pacientes foram atendidos no CRF no 
ano de 2018, e 38.502 pacientes em 2019 (somando-se todas as especialidades). Este 
aumento, eventualmente, pode estar relacionado com a necessidade de manter um teto 
do número de atendimentos por consequência da administração financeira. Esta elevação 
também pode estar correlacionada com um atendimento de qualidade proporcionado 
pelos profissionais da CRF e pelo SUS, por conseguinte, a divulgação dos serviços pode 
ter acontecido de maneira informal, entre amigos e familiares. 
 Outro fator importante para a busca destes serviços pode ser a efetividade do 
projeto, que ajudou a população local e regional ter um maior conhecimento dos serviços 
prestados pelo centro. 
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Considerações Finais 
 
 Durante os anos de 2018 e 2019, houve uma diminuição no número de pacientes 
atendidos pela fisioterapia em 2019. Certamente, este número precisa ser estudado e 
repassado aos profissionais do centro, para se compreender melhor o porquê deste 
declínio. Infelizmente, com uma diminuição de pacientes atendidos pela fisioterapia, estes 
podem ter uma piora na sua qualidade de vida, uma maior dificuldade na realização das 
atividades diárias e também um agravamento das lesões causadas pelas disfunções. 
 Embora tenha diminuído estes atendimentos, ocorreu um aumento do número de 
pacientes atendidos em diversas especialidades na CRF (somando-se todas as 
especialidades), o que demonstra um atendimento de qualidade e também uma eficácia 
do projeto.  

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 Fonseca Vituri. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
40552/2013  
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APOIO A PLATAFORMA COVID-19 INFORMANDO PARA SUPERAR 

 
Gustavo Biasoli Alves1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participante: Laura Pinheiro Huppes2 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Covid-19; ciência; boas práticas. 

 
 

Resumo 
 
O avanço da pandemia do Corona vírus tornou necessário meios de acesso à informação. 
A Plataforma Informando para Superar (https://covid.sh.utfpr.edu.br/), surgiu com objetivo 
de divulgação acessível de notícias e análise de dados, Podcasts e artigos com opinião 
dos editores, levando em consideração a saúde da população. Resultando no 
desenvolvimento e atualização diária do site, página do Facebook e a elaboração de um 
livro contendo os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe. 
 
Apresentação 
 
Em um momento de muitas dúvidas a respeito do vírus que se espalhou pelo mundo 
causando mudanças em todos os aspectos da vida social, houve a necessidade 
crescente da busca pela informação acerca do tema, e nesse sentido a plataforma 
Informando para Superar (https://covid.sh.utfpr.edu.br/) atou como um suporte necessário, 
por meio de informações sobre a doença que “apresenta um espectro clínico variando de 
infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos 
ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados 
requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória”. (Ministério da 
Saúde 2020).  
Além das sérias consequências que a pandemia causou para milhões de vidas que foram 
perdidas, e outras que foram gravemente afetadas, também impactou diretamente na 
economia e política global. Para amenizar os danos deixados, foi mais do que urgente o 
desenvolvimento de pesquisas científicas na busca de respostas.  
 
 
Procedimentos Adotados 
 

                                            
1 Professor Dr. da Unioeste, Ciências Sociais, Campus Toledo, gustavo.alves@unioeste.br 
2 Graduanda e bolsista da Unioeste, Ciências Sociais, Campus de Toledo, laura.huppes@unioeste.br 
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Para a realização do projeto de forma mais organizada, foram divididos em grupos de 
trabalho, sendo eles: Boas práticas globais, Economia e relações de mercado, 
Educacional, Estatístico, Desenvolvimento técnico do portal, Divulgação, Fake news e 
fatos, Pesquisas internacionais, Solidariedade, Soluções para baixa renda e Regiões 
fronteiriças. 
Cada grupo se responsabilizou pela coleta de matérias e documentos em sites que 
possuem credibilidade, após isso se encaminhava para que nós realizássemos uma 
organização sistemática de uma planilha com todas as informações pertinentes, como 
data, nome da matéria, link da matéria, link da imagem, site de verificação, e o 
responsável pela coleta do material assim como o responsável do grupo de trabalho 
correspondente.  
Após a planilha ser conferida, diariamente no período vespertino, as matérias eram 
publicadas na plataforma. As notícias sempre são disponibilizadas em forma de resumo, 
com uma linguagem acessível, e acompanhadas do link de origem para maiores 
informações, assim podendo ser clara para toda a população.  
 
 
Resultados 
  
A plataforma que se encontra no ar pode ser acessada nos idiomas português, inglês e 
espanhol. E possui mapas interativos com dados atualizados sobre a pandemia no Brasil 
e no mundo, também estão disponíveis por categoria todo o corpus de notícias, Podcasts, 
e Corona Post, que abrange diversos temas relacionados ao Corona Vírus, como 
educação, ciência e informação. 
 
 
 
 

 
Figura 1: Homepage do Site 

 
A plataforma teve um grande alcance, o que se provou com 25.641 visualizações, de 23 
de abril a 05 de dezembro de 2020. Conforme mostra a figura abaixo, elaborada pelos 
autores: 
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Figura 2: Número de acessos 

 
 
 

A página do Facebook, ainda está em fase inicial, pois é uma ideia mais nova, mas é fruto 
de uma demanda de notícias de qualidade nas redes sociais, pois como mostrou a 
pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz “os dados revelam que 10,5% das 
notícias falsas foram publicadas no Instagram, 15,8% no Facebook e 73,7% circuladas 
pelo WhatsApp” (FIOCRUZ 2020). 
 

 
Figura 3: Página do Facebook (2021)  
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Como resultado desse trabalho, houve a elaboração de um livro, que se encontra 
atualmente no processo de publicação, em que cada grupo de trabalho ficou responsável 
por um capítulo. Como constituintes do grupo de trabalho das boas práticas globais, 
abordamos a importância das pesquisas científicas nesse momento crítico.  
Para isso, ao longo do capítulo foram selecionadas algumas das notícias relevantes para 
ilustrar o progresso do desenvolvimento científico em um curto período de tempo, 
especialmente sobre o desenvolvimento das vacinas e testes de tratamentos para o novo 
Corona Vírus.  
Além disso, elaboramos uma árvore de palavras destacando os termos mais recorrentes 
nas notícias, sendo eles os nomes de vacinas: Oxford, Sputnik, Pfizer, Butantã/Sinovac 
que passaram por diversas fases de teste e aprovações, que foram acompanhados e 
divulgados, além de termos como Pesquisa, Estudo e Paciente.  
Com isso concluímos que o compartilhamento de informações de qualidade desperta o 
interesse da população geral, aproximando-os à compreensão e valorização da pesquisa 
científica.  
O projeto foi premiado selo SESI dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
anualmente é entregue à empresas e instituições com grande impacto na sociedade civil, 
com foco no desenvolvimento global de forma sustentável. 
 
 
Considerações Finais 

  
Trabalhos como esse são imprescindíveis na era da informação, pois quanto maior o 
acesso à informação de qualidade, elaborada por equipe preparada, maior é o 
enfrentamento às notícias falsas, que se propagam com maior facilidade.  
Assim como a divulgação de pesquisas científicas mostram o grande potencial existente 
para o combate de doenças e, a solução de diversos problemas de interesse público, 
interesse público, para isso é necessário que contenha o avanço do negacionismo 
científico. 
“(...) senso comum é transmitido de geração para geração por meio de educação informal 
e baseado em imitação e experiência pessoal, portanto, empírico e desprovido de 
conhecimento [...], já o conhecimento cientifico é transmitido por intermédio de 
treinamento apropriado, sendo um conhecimento obtido de modo racional, conduzido por 
meio de procedimentos científicos.” (LAKATOS 1991, p. 14) 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
https://covid.sh.utfpr.edu.br/contato/ 
https://www.facebook.com/informarparasuperar 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

60141/2020 
 
Referências 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Sobre a doença. 2020. Disponível em: 
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca. 
 
FIOCRUZ. Pesquisa revela dados sobre 'fake news' relacionadas à Covid-19. 2020. 

Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-revela-dados-sobre-fake-news-
relacionadas-covid-19 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1991. 
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ATENÇÃO À OBESIDADE: educação na atenção à obesidade 
 
 

Allan Cesar de Araújo1 (Coordenador da ação de Extensão) 
Participantes: Gustavo Kiyosen Nakayama2, Marcia Cristina Dalla Costa3, Ligiane de 

Lourdes da Silva4, Claudia Regina Feliceti Lordani 5, Jaquilene Barreto da Costa6, Eliani 
Frizon7, Josene Biesek8, Fernanda da Silva9, Eunice Alzira de Moraes8 

 
                                                                     

 
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 

 
1 Doutor, Cirurgião do aparelho digestivo, Docente do CCMF, Campus Cascavel.  
E-mail: allancfaraujo@uol.com.br  
2 Doutor, Fisioterapeuta, docente CCBS, Campus Cascavel e-mail: gknakayama@gmail.com 
3 Doutoranda, Nutricionista, Docente do CCMF, Campus Cascavel. E-mail: marciacdc@uol.com.br 
4 Doutoranda, Farmacêutica, docente do CCMF, Campus Cascavel. E-mail: ligianes@gmail.com 
5 Doutora, Nutricionista, HUOP, Cascavel. E-mail: clafelicetti@yahoo.com.br 
6 Mestre, Psicóloga, HUOP, Cascavel. E-mail: jaquihuop@yahoo.com.br 
7 Mestre, Nutricionista, Docente da UFFS, Campus Realeza. E-mail: eliani.frizon@uffs.edu.br 
8 Graduação, Nutricionista, HUOP, Cascavel. E-mail: Joseneb@hotmail.com 
9 Graduação, Serviço social, HUOP, Cascavel. E-mail:fernandadasilva750@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.  

Dentre as ações do projeto de extensão, destacam-se os eventos: 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, não sendo realizado em 2020. 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; e o ENCONTRO DA 
ATENÇÃO À OBESIDADE, promovido para a comunidade científica, anualmente desde 
2016, no qual participam pesquisadores, professores e principalmente profissionais de 
saúde de Cascavel e região, para discutir o tema Obesidade, o qual foi realizado em 2020 
e tem o objetivo de despertar nos profissionais da área da saúde e da educação a 
conscientização para o tema obesidade, suas causas e consequências, tendo em vista os 
agravantes desta doença para o indivíduo e para a sociedade. Neste contexto, 
apresentamos o “V Encontro da Atenção à Obesidade: educação na atenção à 
obesidade” para despertar na comunidade acadêmica e científica, a necessidade do 
debate acerca do tema obesidade, nas diferentes áreas. 
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Procedimentos Adotados 
 

No ano de 2020 O “V Encontro da Atenção à Obesidade: educação na atenção à 
obesidade” foi realizado online devido às restrições para eventos presenciais, sendo 
organizado pelo Grupo de Atenção à Obesidade, o qual é composto pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica 
(SOCB/HUOP), 10ª Regional de Saúde, Conselho Regional dos Secretários Municipais de 
Saúde (CRESEMS), Secretaria de Cultura e Esporte (SECESP), Secretaria Municipal de 
Saúde (SESAU), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEASO) e Faculdade Assis Gurgacz (FAG). Este ano contamos com a 
participação do Núcleo Regional de Educação, da UNIOESTE/Campus Rondon, Univel- 
Universidade Paranaense e Núcleo de Nutrição da Associação Comercial e Industrial de 
Cascavel. Para viabilizar a realização do “V Encontro da Atenção à Obesidade: educação 
na atenção à obesidade” contamos com a participação da SEMED, a qual realizou o 
evento pela sua plataforma, bem como abriu a participação para todos os seus 
professores e servidores. Alem desses, também participaram profissionais de saúde de 
Cascavel e região, acadêmicos e população em geral, uma vez que a divulgação pelas 
redes sociais permitiu esta amplitude. Neste ano, o evento foi aberto para a população em 
geral, tendo em vista a impossibilidade da realização do evento “V Mais Saúde: todos 
juntos contra a obesidade”, para o qual divulgamos nas redes sociais para atingir a 
comunidade, cujo tema obesidade apresentado no evento, foi de entendimento acessível 
a técnicos e leigos sobre o assunto.  

Neste ano, o tema trabalhado foi a ‘Educação na Atenção à Obesidade’, cuja 
abertura do evento foi realizada pelo Médico Coordenador do Serviço de Obesidade e 
Cirurgia Bariátrica do HUOP/UNIOSTE, coordenador do projeto de extensão e do evento, 
Dr. Allan Faria de Araújo e pela Secretária Municipal de Educação Me. Márcia Baldini, os 
quais falaram sobre ‘educação e obesidade’. Após a abertura, o evento contou com a 
palestra Magna sobre o tema ‘Comida de verdade: o peso das dietas’, ministrado pela 
nutricionista Dra. Sophie Deran, Nutricionista, Pesquisadora do Ambulatório de 
Transtornos Alimentares da USP. Na sequência, o evento foi dividido em duas mesas: 
Educação na Atenção à Obesidade Materno-Infantil e Educação no Tratamento 
Multidisciplinar da Obesidade. 

Na mesa Educação na Atenção à Obesidade Materno-Infantil, os temas 
apresentados pelos pesquisadores foram: Impacto da Obesidade Materna Sobre a Saúde 
dos Filhos, pela Profa. Dra. Sabrina Grassiolli; Obesidade Infantil: Perspectiva de 
Crianças, Familiares e Profissionais da Saúde e Educação, pela Profa. Dra. Maria 
Aparecida Baggio; Obesidade Infantil: a Criança é Obesa ou é “Fofinha” pelo Prof. Dr. 
Fabiano Sandrini.  

Na mesa Educação no Tratamento Multidisciplinar da Obesidade, os temas 
trabalhados foram: Mudança de Hábitos de Vida, pelas psicólogas Me. Jaquilene Barreto 
da Costa e Esp. Ana Karoline Gomes Gurtat Berté; Diferentes Formas e Momentos de se 
Exercitar, pelo fisioterapeuta Prof. Dr. Gustavo Kiyosen Nakayama; Tratamento da 
Obesidade, pelo endocrinologista Prof. Jose Henrique de Almeida Netto.  
 
Resultados 
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O evento aconteceu no dia 22/10/2019, das 8:45 as 12:20 e contou com 2869 

participantes inscritos e 2508 registros de certificados, dos quais em torno de 1700 
participaram simultaneamente, e ainda, o vídeo do evento no youtube teve mais de 9 mil 
visualizações. Foram mais de 100 municípios inscritos, de mais de 10 estados brasileiros 
e do Paraguai, entre estes, o evento foi prestigiado pelo Ministério da Saúde, HCor de 
São Paulo e Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. 

O vídeo do evento está disponível no Youtube: https://youtu.be/Er5yPMXm_N0; no 
canal da Secretaria de Educação de Cascavel: (218) Secretaria de Educação - Cascavel, 
PR. - YouTube 
 
Considerações Finais 
 

O evento teve uma abrangência muito grande, a qualidade das exposições dos 
temas foi muito bem avaliada pelos participantes no chat, e a equipe organizadora 
entende que a forma online com que o evento foi realizado, garantiu o sucesso deste 
evento. Entendemos que este formato não substitui a forma presencial, mas é uma 
ferramenta importante que garantiu a abrangência do evento e sem custos para a sua 
realização. Entretanto, a Unioeste não dispõe de plataforma para a realização de eventos 
desta envergadura, o qual só foi possível pela participação da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, telefone: (45)3220-3000 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
195669 
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ATENÇÃO EM SAÚDE AOS APENADOS E AGENTES PENITENCIÁRIOS DA 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE FRANCISCO BELTRÃO – PR  
  

Franciele Ani Caovilla Follador1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Luiz Fernando de O. Simplicio2, Lucas Bado2, Alana Pivetta2, Giovana F. 

Tessaro2, Ana Clara Massarollo2, Ana Paula Vieira3, Roberto S. Yamada3, Lirane E. 
Ferreto3, Luis F. Dip3, Gisele Arruda3 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: saúde; apenados; agentes penitenciários. 
 
Resumo 
 
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Entretanto, é perceptível que embora seja 
um dever do estado oferecer o serviço de saúde, nem sempre este está disponível para o 
usuário no momento que ele necessita. Reconhecendo que população prisional é um dos 
grupos populacionais de maior risco para o adoecimento, o projeto atenção em saúde aos 
apenados e agentes penitenciários da penitenciária estadual de Francisco Beltrão-PR 
vem atuando com ações prevenção e promoção à saúde. 
 
 
Apresentação 
 

A Atenção primária a saúde é definida como um sistema de saúde que oferece ao 
usuário a porta de entrada no sistema, objetivando a resolução de suas as necessidades. 
Além disso, oferece o serviço ao usuário no decorrer do tempo, coordenando e integrando 
ações que visam à manutenção da saúde, prevenção de agravos e na terapêutica 
(Campos, 2012). Esse conceito estruturou a constituição de 1988 em 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. Entretanto, é 
perceptível que embora seja um dever do estado oferecer o serviço de saúde, nem 
sempre este está disponível para o usuário no momento que ele encontra-se fragilizado. 
      Essa dificuldade do sistema de saúde publica torna-se maior ao observarmos um 
grupo muito negligenciado na nossa sociedade: População prisional. As celas 
superlotadas, apresentando a estrutura física precária e insalubre torna o ambiente 
prisional propicio a epidemias por doenças infectocontagiosas, sendo evidenciadas pelos 
índices elevados de HIV, Sífilis, Tuberculose, Influenza, Hanseníase, Dermatomicoses, 

                                            
1
 Professora do Centro de Ciências da Saúde da Unioeste Campus de F. Beltrão. Email: 

francaovilla@hotmail.com 
2
 Graduando e Pós Graduandos – Medicina, Nutrição, Mestrado Ciências Aplicadas à Saúde, Centro de 

Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. Email: luiz.fernando.com.br23@gmail.com. 
3 
Professores integrantes do projeto, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. 
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entre outras (Assis, 2007). Esses fatores estruturais associados à possibilidade de uma 
alimentação inadequada a nível nutricional, o sedentarismo, uso de drogas, a falta de 
higiene e a lugubridade da prisão, propicia que o indivíduo saudável que ali adentre, 
adoeça. 
     Em 2014, após contato prévio com a UNIOESTE, docentes do Centro de Ciências da 
Saúde identificaram uma série de necessidades propostas pela Penitenciária Estadual de 
Francisco Beltrão- PR e pensaram em projetos que contemplassem tais necessidades. 
Visto isso e em concordância com os princípios do SUS de equidade, integralidade e 
universalidade e com o conhecimento do artigo 196 da constituição de 1988 (“Art. 196. 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”), 
propomos intervenções de atenção primária, visando educação em saúde e melhoria da 
qualidade de vida dos apenados e agentes penitenciários. 

 
Procedimentos Adotados 
 
Metodologia: Realizar levantamento das demandas de saúde da penitenciaria; 
Realização de uma pesquisa bibliográfica nos grandes tratados de medicina interna e 
protocolos do ministério da saúde com subsequente montagem de palestras para 
exposição aos agentes penitenciários e apenados em datas previamente marcadas; 
Realizações de ações em saúde com as famílias dos apenados em dias de visita, como 
também, formamos parcerias com outros projetos para realização de tais ações. 

 
As atividades:  

Considerando a realidade das dificuldades ao acesso a serviços de saúde pela 
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – PR, realizamos levantamento das 
demandas em saúde da penitenciaria por meio de reuniões com a equipe administrativa e 
de enfermagem da instituição; Após elencar tais necessidades, iniciamos pesquisa 
bibliográfica direcionada pelas demandas levantadas em grandes tratados de medicina 
interna, protocolos do ministério da saúde, websites como Pubmed®, Scielo® com 
subsequente montagem de palestras para exposição lúdica aos agentes penitenciários e 
apenados em datas previamente marcadas; Também, usamos esses mesmos 
conhecimentos para elaborar ações de prevenção e promoção a saúde destinas aos 
familiares dos apenados que se locomovem das mais diversas regiões do estado do 
Paraná e Santa Catarina, difundindo deste modo conhecimento cientifico necessário a 
diversos setores da sociedade desses dois estados. 
 Realizamos parcerias com diversos projetos de outras instituições (UNIPAR, 
UNISEP) para ofertarmos ações de promoção, prevenção em saúde visando melhor 
aderência dos familiares; 
 Em parceria com a escola da penitenciaria, realizamos apresentação de palestras 
voltadas aos apenados sobre medidas de prevenção e promoção a saúde a serem 
realizadas em seu dia-a-dia para evitar o adoecimento; Isto é, palestras de temas 
relevantes como Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, influenza, Infecções 
sexualmente transmissíveis que tornem o conhecimento científico acessível ao 
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interlocutor; Em 2019, realizamos inclusive uma serie de palestras sobre a saúde do 
homem que englobava grandes áreas sobre cultura, sociedade, sexualidade e medicina 
geral (figura 01). 
 Ademais, devido a pandemia pelo novo Coronavírus, as atividades de campo 
precisaram ser suspensas uma vez que se corria o risco dos extensionistas serem vetores 
da doença. Diante disso, trabalhamos em modo remoto, elaborando vídeos sobre saúde 
para que fosse divulgado aos agentes penitenciários, orientando-os sobre risco do 
adoecimento pela pandemia. 
  
 

Resultados 
 

Como resultados promovemos o processo de humanização em saúde aos 
trabalhadores da penitenciária como também aos apenados, uma vez que os mesmos, 
podem não ter acesso a esse processo uma vez que muitas vezes são estigmatizados 
pela sociedade. Ademais democratizamos o conhecimento cientifico oriundo da 
universidade para os apenados e agentes penitenciários, tornando-os agentes capazes 
de identificar condições de riscos ao processo saúde-doença que estão expostos 
diariamente; 
 Ao fim, ampliamos a visão técnica cientifica de todos os acadêmicos envolvidos 
uma vez que percebemos que os problemas de saúde não são simples e em grande 
parcela são multidisciplinares. 
 

 
Figura 01 – Palestra sobre saúde do homem oferecida aos apenados 
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Figura 02 – Visitas para reuniões e realização de palestras. 

 
 

Considerações Finais 
 
 O projeto atenção em saúde aos apenados e agentes penitenciários da penitenciária de 
Francisco Beltrão- PR tem atuado como um intermédio entre a Universidade e diversas 
instituições com o intuito de melhoria do serviço de saúde e consequentemente na 
qualidade de vida de uma população negligenciada.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: francaovilla@hotmail.com ¹; luiz.fernando.com.br23@gmail.com ²; 

 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro conforme 
sua instituição. 
 
Referências 
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ATENDIMENTO CIRÚRGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 

(CEO) DA UNIOESTE – CASCAVEL/PR. 
 

Prof Dr. Eleonor Álvaro Garbin Junior1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Ana Carolina Fraga Fernandes2, Anna Carolina Jaccottet de Oliveira2, 

Evelyn Esfani Cristaldo2, Rafael Zenatti2, Leticia Thais Otaviano2, Marina Pereira Silva2, 
Emily Cristina Ghiggi3. 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Cirurgia, Bucomaxilofacial, Pacientes. 
 
Resumo 
 
Neste projeto, os acadêmicos de Graduação têm a possibilidade de acompanhar e auxiliar 
os procedimentos ambulatoriais desenvolvidos pela especialidade de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, vivenciar o papel do especialista em cirurgia e ampliar  
ainda mais seus conhecimentos para a futura profissão. Além de ter a vivência da rotina 
de um serviço de referência do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Apresentação 
 
A Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) tem promovido a reorganização 
das práticas e da rede de Atenção à Saúde Bucal, ampliando e qualificando o acesso aos 
serviços de Atenção Básica, principalmente por meio das Equipes de Saúde Bucal (ESB) 
da Estratégia Saúde da Família (ESF) e da Atenção Especializada, por meio dos Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária 
(LRPD), (Pinto, 2014). Assim, o CEO funciona como referência para a Atenção Primária à 
Saúde (APS), nas atividades de média complexidade, atendendo a demanda de 
procedimentos especializados e contrarreferenciando os pacientes para as Unidades 
Básicas de Saúde para concluírem os tratamentos (Saliba, 2013). O trabalho 
desenvolvido neste projeto é realizado no CEO localizado na Universidade Estadual do 
Oeste do Parana (UNIOESTE), onde os acadêmicos de graduação envolvidos neste 
projeto têm a possibilidade de acompanhar e auxiliar os procedimentos ambulatoriais 
realizados pela especialidade de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que 

                                            
1
 Docente do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus de Cascavel. E-mail: eleonor.junior@unioeste.br. 
2
 Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Odontologia, CCBS, Cascavel.  

3 
Acadêmica, Odontologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus Cascavel. 

emyghiggi@gmail.com 
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desenvolvem algumas das suas atividades no CEO, como cirurgias para remoção de 
dentes inclusos, lesões bucais e cirurgia de enxertos ósseos. Além de conhecer um pouco 
da rotina da especialidade, acompanhando avaliações, plano de tratamento e 
procedimentos. 
 
 
Procedimentos Adotados 
  
No Centro de Especialidade Odontológica são desenvolvidos procedimentos por partes 
dos envolvidos em ambiente ambulatorial, para capacitação dos residentes diante do 
atendimento de pacientes dentro da área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 
Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade 
e dos princípios éticos/bioéticos, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à 
saúde, tanto em nível individual como coletivo.  Com base nisso, o aprendizado 
proporcionado pelo atendimento clínico a este projeto é de importância expressiva, pois 
os alunos de graduação tem a oportunidade de vivenciar a rotina de um serviço de 
residência além de atuar no auxilio dos serviços executados a nível ambulatorial, assim 
adquirindo e ampliando seus conhecimentos relacionados a esta especialidade. 
 
Resultados 
 
Durante o decorrer do projeto foram atendidos pacientes, com lesões benignas em 
cavidade oral, exodontias de terceiros molares e dentes supra-numerários, e demais 
procedimentos cirúrgicos orais. Desses, tanto o diagnóstico quanto o tratamento foram 
realizados na Clínica Odontológica da Unioeste, quando se enquadravam em seu âmbito. 
Nos casos de necessidade de tratamento hospitalar, os procedimentos foram realizados 
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Um total de 220 pacientes foram atendidos 
no CEO, destes, 98% foram tratados no ambulatório, com cirurgias menores, 2% foram 
encaminhados para outras especialidades odontológicas e 2% foram encaminhados para 
o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), para cirurgia mais complexa. 
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Considerações Finais 
 
Pode-se concluir que, para os residentes em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
da Unioeste, a prática dos atendimentos no CEO da UNIOESTE vem agregando 
conhecimento prático e estimulando a busca pelo conhecimento teórico referente ao 
assunto, para os alunos cria uma oportunidade de vivenciar a rotina do CEO e a rotina da 
residência, assim também, a comunidade externa vem sendo beneficiada com 
atendimento especializado e eficiente, sanando seus problemas e melhorando a 
qualidade de vida. Assim, pode-se afirmar que a continuação do projeto de extensão tem 
a acrescentar cada vez mais conhecimento aos residentes, satisfação aos preceptores 
envolvidos, e melhora na qualidade de vida dos pacientes atendidos 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Maiores informações pelo fone (45) 3220-3170 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
48743/2016 
 
 
 
 
 

96% 

2% 2% 

Atendimentos no CEO. 

Cirurgias menores realizadas no CEO. 

Encaminhamento para outras especialidades odontológicas. 

Encaminhamento para o HUOP. 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: A 
OBESIDADE INFANTOJUVENIL EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL  

 
Gicelle Galvan Machineski1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Claudia Silveira Viera2,Ana Paula Marca3, Angela Israel Graeff Borges 
Capelete4, Bárbara Eloise Trombetta5, Bruna Rafaela Correia6, Domwesley Wemdreo de 

Souza7, Italoema Agnelo Alves Berté8, Marivania Menegarde9, Muriel Stein Pezzini10, Rita 
de Katia Ottes Vasconcelos11, Thiare Sperger12 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: obesidade; criança; educação em saúde. 
 
Resumo 
 
Orientou-se 420 crianças de 6 a 12 anos do ensino fundamental sobre sobrepeso e 
obesidade e suas consequências para a saúde, no período de abril a junho de 2019. 
Foram desenvolvidos Conceitos de sobrepeso e obesidade: consequências para a saúde 
e; Prevenção de sobrepeso e obesidade: alimentação saudável, atividade física e 
brincadeiras. Contribuiu-se para a sensibilização das crianças acerca do tema e 
consequente a promoção da saúde e prevenção de agravos. 

 
1 Doutora em Enfermagem, Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde, Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde, Campus de Cascavel. E-mail: gicelle.galvan@unioeste.br.  
2 Doutora em Enfermagem em Saúde Pública, Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Saúde, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus de Cascavel. E-mail: clausviera@gmail.com. 
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde, Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde, Campus de Cascavel. E-mail: 
4 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde, Centro de Ciências Biológicas e da 
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Apresentação 
 
A obesidade é uma doença crônica provocada pela associação de fatores multicausais 
como os genéticos, os ambientais e comportamentais, independentemente de sua classe 
social ou idade (WHO, 2012). E tal quadro assume patamares importantes entre crianças 
e adolescentes. A ocorrência da referida patologia na infância pode acarretar no 
desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na idade adulta, 
como síndrome metabólica, diabete Mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, 
asma, entre outras  (OLIVEIRA et al, 2009; LEONE, BERTOLI, CHOEPS, 2009; PEREIRA 
et al, 2012; KELSEY et al., 2014). 
A criança e adolescente obesos apresentam maior risco para o desenvolvimento de 
doenças relacionadas ao excesso de peso, com grandes repercussões metabólicas 
dependentes da duração e gravidade, acarretando importantes prejuízos psicossociais, os 
quais podem se manifestar na baixa autoestima, afetando a performance escolar e os 
relacionamentos (PEREIRA et al, 2012). 
Estudo realizado por Pereira et al (2010), com crianças de zero a dez anos de idade, 
pertencentes a Centros de Educação Infantil e escolas do município de Criciúma – SC, 
demonstrou que há prevalência de índices de sobrepeso e obesidade na população 
estudada o que corrobora com os resultados de estudos (SILVA et al, 2003; GIUGLIANO, 
MELO, 2004; GIUGLIANO, CARNEIRO, 2004; SOTELO, COLUGNATI, TADDEI, 2004; 
SUÑE et al, 2007) utilizados para a discussão dos dados analisados. 
Dalla Costa et al. (2011) evidenciaram em estudo realizado com adolescentes entre 10 e 
19 anos no município de Cascavel, Paraná, local onde está sendo proposto este estudo, 
que 23,0% do total de participantes da pesquisa apresentaram excesso de peso, sendo 
que 15,4% apresentaram sobrepeso e 7,6% obesidade e a prevalência de obesidade e 
sobre peso concentrou-se em 25,9% na faixa entre 10 a 14 anos. Suzin et al. (2012), em 
estudo no referido município com crianças com idade entre cinco e seis anos evidenciou a 
incidência de 20% e 19%, respectivamente, para obesidade e sobrepeso. Estes dados 
mostram que o município tem uma população, de crianças em idade escolar e 
adolescentes, que requer atenção dos diferentes espaços nos quais se encontra inserida, 
quais sejam a família, a escola e a unidade de saúde de seu bairro.  
Assim, torna-se relevante o desenvolvimento de ações no contexto multi e interdisciplinar, 
bem como intersetorial para a identificação do risco de sobrepeso e obesidade infantil e 
para a implementação de práticas para a prevenção dos referidos agravos e promoção da 
saúde.  
Em vista do contexto da obesidade exposto até o momento identifica-se que são 
prementes ações de intervenção a serem implementadas para reduzir esse quadro, 
contribuindo para a saúde e o bem estar da população de acordo com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Desse modo, a escola e o ambiente familiar são espaços 
que podem contribuir para mudanças em relação a hábitos alimentares, tipo de vida e 
atividade física. 
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Para promover tais mudanças, programas podem ser desenvolvidos considerando o 
potencial da criança, sua idade, a participação da família e de uma equipe multidisciplinar 
integrada (FISBERG, 2004). 
Em pesquisa de revisão sistemática sobre intervenções para a prevenção da obesidade 
infantil, Waters et al. (2011) apontaram que não houve conclusão sobre qual era a melhor 
forma de lidar com o problema a fim de preveni-lo. Mas apontam que determinadas ações 
podem contribuir para a prevenção da obesidade infantil, tais como: um currículo escolar 
que inclua alimentação saudável, atividade física e imagem corporal; ambientes e práticas 
culturais que incentivem as crianças a comerem alimentos mais saudáveis e a serem 
fisicamente ativas ao longo de cada dia; apoio para os professores e outros funcionários 
para a implementação de estratégias e atividades de promoção de saúde; e apoio dos 
pais e atividades em casa que encorajem a criança a ser fisicamente ativa. 
As atividades educativas emergem dentre as ferramentas de trabalho que podem 
contribuir para o empoderamento frente à obesidade, tanto da criança, adolescente e sua 
família, como dos educadores nas escolas e os profissionais de saúde da APS. 
Segundo Colomé e Oliveira (2012), o campo da educação em saúde ainda é permeado 
por pressupostos biomédicos, em que as ações se centram na transmissão de 
informações ligadas aos aspectos biológicos da doença, manifestando-se em ações 
educativas meramente prescritivas de cunho preventivista em contraposição a ações mais 
contextualizadas e menos individualizantes dos problemas de saúde. 
Quanto às estratégias para o desenvolvimento de ações educativas em saúde faz-se 
necessária a escolha daquelas que sejam coerentes aos objetivos previamente traçados 
para nortear as ações; as estratégias educativas devem respaldar-se em dados objetivos 
do contexto no qual pretende atuar; deve oportunizar aos sujeitos envolvidos a ampla 
participação na problematização dos seus problemas de saúde e acima de tudo reforçar a 
concepção de saúde ampliada de saúde.  
O objetivo dessa atividade foi orientar crianças de 6 a 12 anos do ensino fundamental 
sobre sobrepeso e obesidade e suas consequências para a saúde, assim como formas de 
prevenção. 
 
Procedimentos Adotados 
 
No primeiro momento foi realizado o contato com a direção da escola a fim de planejar o 
cronograma das atividades e os recursos necessários; a fim de que as orientações 
acontecessem durante o horário de aula. 
No segundo momento foi realizado o treinamento dos colaboradores para as atividades 
de educação em saúde a ser realizadas a partir da utilização de recursos didáticos e 
audiovisuais de acordo com a faixa etária dos participantes. E os mestrandos do 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde (PPG-BCS) elaboraram os planos 
de aula sobre os temas - Conceitos de sobrepeso e obesidade: consequências para a  

1304



 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: A 
OBESIDADE INFANTOJUVENIL EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
saúde e; Prevenção de sobrepeso e obesidade: alimentação saudável, atividade física e 
brincadeiras. 
No terceiro momento foram realizadas as atividades do projeto na escola pelos 
mestrandos do PPG-BCS, juntamente com a colaboração de discentes da graduação do 
curso de enfermagem e supervisão dos docente de acordo com o plano de aula 
elaborado, num tempo de 40 minutos para cada turma. Importante observar que cada 
turma teve orientações sobre os dois temas principais. 
No quarto momento foi realizada a avaliação das atividades pela equipe de trabalho. 
A população beneficiada se constituiu de aproximadamente 420 alunos da referida escola 
que podem se tornar multiplicadores do conhecimento adquirido em sua família e 
comunidade. 
 
Resultados 
 
As atividades foram desenvolvidas a partir de orientações em sala de aula, no horário de 
aula conforme planejado junto a direção da escola, num tempo de 40 minutos, nos 
períodos matutino e vespertino, envolvendo cerca de 420 alunos. 
Os temas trabalhados foram sobre conceitos de sobrepeso e obesidade: consequências 
para a saúde e; prevenção de sobrepeso e obesidade: alimentação saudável, atividade 
física e brincadeiras. 
As orientações envolveram a exposição do tema a partir de recursos didáticos pautados 
no lúdico empregando música, filme, cartazes, jogos interativos, teatro e a discussão e 
esclarecimento de dúvidas.  Assim como perguntas sobre a temática para avaliar o 
entendimento dos participantes e o desenvolvimento das atividades, as quais foram 
adequadas a faixa etária. 
A partir daí, a compreensão das orientações foi avaliada por meio de atividades propostas 
ao final de cada encontro, demonstrando o interesse, a participação e a aquisição de 
novos conhecimentos sobre o tema pelos participantes. 
 
Considerações Finais 
 
A realização das atividades de educação em saúde a respeito do sobrepeso e obesidade 
possibilitou o retorno dos resultados de investigações realizadas no âmbito do projeto 
intitulado “Abordagem da obesidade infanto-juvenil em escolas de ensino fundamental”, 
do qual duas escolas municipais foram campo de pesquisa, proporcionando a 
contribuição da pesquisa para a comunidade envolvida e a interação da academia com a 
escola. Assim como, a articulação de pós-graduandos e graduandos em uma atividade de 
extensão, enriquecendo a troca de experiências entre esses e auxiliando no 
desenvolvimento de atividades que forma o tripé dos pilares da universidade, o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 
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Além disso, alcançou o objetivo de orientar crianças de 6 a 12 anos do ensino 
fundamental sobre sobrepeso e obesidade e suas consequências para a saúde, assim 
como formas de prevenção. 
Como limitação entende-se que foi possível realizar as atividades de educação em saúde 
em apenas uma escola, pois o calendário letivo do mestrado impossibilitou a continuidade  
do projeto no segundo semestre de 2019, levando a equipe a planejar tal atividade na 
outra escola no primeiro semestre de 2020. No entanto, em função da pandemia COVID-
19 as escolas passaram a trabalhar de maneira remota impossibilitando tal cronograma 
que deverá ser revisto quando as atividades presenciais se fizerem possíveis.  
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Resumo 
 
As ações de promoção de saúde e prevenção de doenças fazem parte das práticas da 
atenção primária em saúde, as quais geralmente se desenvolvem na forma de educação 
em saúde realizada junto à comunidade em encontros presenciais. O ano de 2020 foi 
marcado por um contexto extraordinário caracterizado pela pandemia COVID-19, em que 
mudanças bruscas no modo de se relacionar levaram docentes, discentes, profissionais 
da saúde e a população em geral a reorganizar suas formas de viver e cuidar. Assim, as 
atividades de educação em saúde oferecidas pelo presente projeto de extensão foram 
organizadas de forma remota síncrona, a partir da autorização da Pro-Reitoria de 
Extensão da Unioeste de acordo com orientação do setor. As atividades tiveram como 
objetivo orientar os profissionais da secretaria acadêmica da Unioeste – Campus de 
Cascavel sobre a COVID-19. Para tanto, foi criada uma equipe no aplicativo Microsoft 
Teams com as docentes e os alunos do Programa Pós-Graduação em Biociências e 
Saúde e os profissionais do referido setor. A educação em saúde aconteceu no período 
de agosto a setembro de 2020, quinzenalmente no período vespertino. Os temas 
abordados referiram-se a conceitos e fisiopatologia da COVID19; aspectos 
epidemiológicos; biossegurança e modos de prevenção; tratamento; comorbidades e a 
saúde mental na pandemia e pós-pandemia. Participaram das atividades 27 alunos e 14 
profissionais da secretaria acadêmica. Para tanto, a equipe de trabalho entrou em contato 
com a coordenadora da secretaria acadêmica a fim de organizar o cronograma das 
atividades e os recursos necessários, realizou o treinamento dos colaboradores para a 
educação em saúde de acordo com o ambiente em que se desenvolveu o projeto. Os 
colaboradores elaboraram os planos de aula para cada tema desenvolvido. Além disso, a 
equipe de trabalho realizou a avaliação das atividades no último encontro sobre o tema. O 
desenvolvimento do projeto no ambiente virtual contribuiu para que os profissionais 
fossem orientados sobre a pandemia e formas de prevenção de agravos, para a 
aproximação da pós-graduação com o setor a fim de compartilhar conhecimento e para o 
aprimoramento da utilização de recursos para ensino em plataforma virtual. Os 
participantes avaliaram as atividades como satisfatórias.  
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Apresentação 
 
O vírus SARS-CoV-2 foi identificado em Wuhan na China no final de 2019, como agente 
causal da COVID-19, e se proliferou a partir de então caracterizando-se como pandemia 
em março de 2020. Como todas as doenças emergentes, gerou grande impacto na saúde 
e economia mundial tendo em vista o inicial desconhecimento de sua fisiopatologia, 
formas de transmissão e controle (DUARTE, 2020; GOLDIM, 2020).  
Estudos iniciais indicam que o agente causal se originou do contato do ser humano com 
animais silvestres, acontecendo o “salto” de transmissão entre espécies. Além disso, o 
vírus pertence a mesma família do MERS-CoV e SARS-Cov, anteriormente identificados 
em países da Arábia Saudita e controlados epidemiologicamente, porém com maior 
capacidade de transmissão (CANDIDO, 2020). 
Por se tratar de um vírus respiratório, a transmissão acontece por meio de secreções e 
gotículas liberadas no ar pela tosse e espirro e; presente em objetos contaminados. O 
diagnóstico se dá pelo exame de RT-PCR a partir do quinto dia do início dos sinais e 
sintomas e pelos exames de IGM e IGG após o 14º dia de contato. O quadro clínico se 
caracteriza principalmente por tosse seca, febre e falta de ar. Apesar de também serem 
relatados dor de garganta, coriza, congestão nasal, fadiga, diarreia, perda de olfato e 
paladar (anosmia). E as imagens radiológicas dos pulmões indicam infiltração importante 
e quadro de pneumonia severa (CANDIDO, 2020). Além disso, o indivíduo pode ser 
assintomático ou apresentar sintomas leves, moderados ou graves. Nesses últimos 
casos, necessitando de atendimento intra-hospitalar e podendo evoluir a óbito (BRASIL, 
2020). 
Os dados epidemiológicos a respeito da doença são alarmantes, sendo que há alterações 
significativas na incidência de casos, média móvel de mortes e número absoluto de óbitos 
assim como número de recuperados diariamente (EL PAÍS, 2020). Tais informações são 
importantes para que se tomem decisões a respeito de medidas de contingência que 
incluem informações sobre prevenção, distanciamento social, isolamento social, restrições 
de mobilidade da população e das atividades econômicas dentre outras. 
As medidas de biossegurança incluem lavagem das mãos, higienização das mãos com 
álcool 70%, uso de máscara, cobrir nariz e boca ao tossir e/ou espirrar, não compartilhar 
fômites, manter ambientes ventilados, não tocar nariz, olhos e boca sem higienizar as 
mãos e; evitar aglomerações (OLIVEIRA, LUCAS, IQUIAPAZA, 2020). 
O tratamento inclui medicamentos para alívio dos sinais e sintomas, sendo que ainda não 
há medicação específica para a doença apesar de estudos clínicos demonstrarem 
eficácia de algumas drogas (BRASIL, 2020).  
A respeito dos grupos populacionais de maior risco para adoecimento na forma grave da 
doença encontram-se os idosos, pacientes imunodeprimidos e com comorbidades. Tais 
comorbidades referem-se à obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, asma e 
doenças pulmonares e circulatórias (SOUZA; SIQUEIRA; GRASSIOLI, 2020; 
WILLIAMSON, 2020; GAO et al, 2020; ZHENG et al, 2020). 

Para tanto, frente a pandemia COVID-19 e as inúmeras incertezas causadas pelo 
desconhecimento sobre o melhor manejo devido a não existência de tratamento 
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específico para o vírus há a necessidade de se trabalhar com o que até o momento se 
mostra a melhor estratégia, que e as medidas de biossegurança. A transmissão de 
informações baseadas em evidencias que esclarecem a população configura-se em meio 
de reduzir a propagação do vírus e também o estresse causador de angústias e medos 
frente ao desconhecido. Desse modo, a educação em saúde é uma forma de esclarecer 
os trabalhadores acerca da doença e da melhor forma de prevenir a contaminação e a 
disseminação do vírus. Nesse contexto, emerge este projeto, que se dedicou a 
desenvolver junto aos agentes universitários lotados na secretaria acadêmica, prática 
educativa com o tema COVID-19. 
 
Procedimentos Adotados 
 
No primeiro momento foi realizado o contato com a coordenação da secretaria acadêmica 
a fim de planejar o cronograma das atividades e os recursos necessários. 
No segundo momento foi realizado o treinamento dos colaboradores para as atividades 
de educação em saúde a ser realizadas a partir da utilização de recursos didáticos por 
meio do aplicativo Microsoft Teams. E os alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Biociências e Saúde (PPG-BCS) elaboraram os planos de aula sobre os temas. 
No terceiro momento foram realizadas as atividades do projeto na forma remota síncrona 
pelos alunos do PPG-BCS, com supervisão de docentes colaboradores do projeto, de 
acordo com o plano de aula elaborado, com duração de 40 minutos para cada encontro.  
No quarto momento foi realizada a avaliação das atividades pela equipe de trabalho. 
A população beneficiada se constituiu de 14 profissionais do referido setor que podem se 
tornar multiplicadores do conhecimento adquirido em sua família e comunidade. 
 
Resultados 
 
As atividades foram desenvolvidas a partir de orientações em ambiente virtual, de forma 
remota síncrona, no período vespertino conforme planejado junto a coordenação da 
secretaria acadêmica.  
Os temas trabalhados foram sobre conceitos e fisiopatologia da COVID19; aspectos 
epidemiológicos; biossegurança e modos de prevenção; tratamento; comorbidades e a 
saúde mental na pandemia e pós-pandemia. Totalizando seis encontros virtuais. 
As orientações envolveram a exposição do tema a partir de recursos didáticos possíveis 
em ambiente virtual como aula expositiva dialogada, formulário elaborado no Google 
Forms entre outros. Os participantes participaram ativamente da atividade por meio de 
questionamentos aos pós-graduandos durante a apresentação do tema, bem como pela 
realização de quizz e atividades interativas de integração docente-educando. 
Na avaliação da pratica educativa pelos participantes, estes apontaram xxx não lembro o 
q deu de resultado na avalaico, mas acho q da p fazer uma síntese aqui Gi. 
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Considerações Finais 
 
A realização das atividades de educação em saúde a respeito da pandemia COVID-19 
possibilitou compartilhar conhecimentos sobre o tema com os referidos profissionais e 
esclarecer dúvidas pertinentes. 
Além disso, alcançou o objetivo de orientar os profissionais da secretaria acadêmica da 
Unioeste – Campus de Cascavel sobre a COVID-19, bem como possibilitou a importância 
da articulação da pós-graduação stricto sensu nas atividades de ensino e extensão por 
meio da inserção dos pós-graduandos em atividades educativas volyadas a comunidade 
acadêmica. 
Como limitação entende-se que foi possível realizar as atividades de educação em saúde 
em apenas um setor, pois nos meses seguintes o calendário letivo do PPG-BCS 
impossibilitou a continuidade do projeto. 
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Resumo 
 
As ações de promoção de saúde e prevenção de doenças são as atividades que tem 
fundamental importância para o controle de agravos. Tais práticas são desenvolvidas em 
todas as instâncias de cuidado a vida humana, e principalmente na atenção primária a 
saúde. Nesse sentido, entende-se que as atividades de educação em saúde podem 
contribuir para a prevenção de doenças agudas e crônicas que podem acometer a 
comunidade. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças agudas e 
crônicas está a exposição aos agrotóxicos. Portanto, o objetivo dessa atividade foi 
sensibilizar a reflexão da população sobre os riscos a que pode estar exposta como os 
agrotóxicos e como podem, com o auxílio dos profissionais de saúde e até mesmo de 
maneira autônoma, prevenir tais agravos. Assim, foram realizadas ações de educação em 
saúde para a comunidade nas unidades de saúde da família do município de Ubiratã-PR, 
a partir da utilização de recursos didáticos e audiovisuais. Para tanto, a equipe de trabalho 
entrou em contato com as unidades de saúde, realizou o treinamento dos colaboradores 
para a educação em saúde de acordo com a faixa etária dos participantes e o ambiente 
em que se desenvolveu o projeto. Os colaboradores elaboraram os planos de aula para 
cada tema desenvolvido e realizaram as atividades de educação em saúde e as avaliaram 
no período de outubro a novembro de 2019. Além disso, a equipe de trabalho realizou a 
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avaliação das atividades. O desenvolvimento do projeto nesse local contribuiu para a 
sensibilização da população adstrita aos serviços de saúde do referido município a 
respeito da exposição aos agrotóxicos, manejo dos produtos, tipos de intoxicação e 
prevenção de doenças e promoção da saúde. Além de contribuir para que o sujeito tenha 
autonomia e emancipação no cuidar de si, baseado numa reflexão crítica acerca do 
processo de saúde e doença. 
 
Apresentação 
 
A Declaração de Alma-Ata (1978, p.01) definiu a Atenção Primária a Saúde (APS) como 
os serviços que ofertam “cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e 
tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, 
colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade [...]”. E incluem a 
educação a respeito dos problemas prevalentes de saúde no que se refere a sua 
prevenção e controle, saneamento básica, cuidados de saúde materno infantil, 
imunização, prevenção e controle de doenças endêmicas, tratamento de doenças e 
lesões comuns e fornecimento de medicamentos (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978). 
Assim, a APS tem como atributos o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, 
a coordenação, a focalização na família, a orientação comunitária e a competência 
cultural; com as funções de resolubilidade, comunicação e responsabilização. A 
integralidade se constitui na prestação de um conjunto de serviços que atendam às 
necessidades da população adstrita para promoção, prevenção, cura, cuidado, 
reabilitação e cuidados paliativos; assim como a responsabilização pela oferta de serviços 
em outros pontos de atenção (MENDES, 2015). 
A integralidade do cuidado, se pauta na promoção da saúde e na prevenção da doença. A 
promoção da saúde se constitui na capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo o controle social (MACHADO et al, 2007). Dessa 
forma, não se constitui em responsabilidade apenas do setor saúde, mas de uma prática 
intersetorial. 
Nesse contexto, a integralidade deve nortear as ações de educação em saúde, a qual,  
 

[...] como área de conhecimento requer uma visão corporificada de 
distintas ciências, tanto da educação como da saúde, integrando 
disciplinas como psicologia, sociologia, filosofia e antropologia. Esse 
entendimento é reforçado ao se afirmar a educação em saúde como 
um campo multifacetado, para o qual convergem diversas 
concepções, as quais espelham diferentes compreensões do 
mundo, demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre 
o homem e a sociedade (MACHADO et al, 2007, p. 339). 
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A educação em saúde se pauta no conceito de promoção da saúde que se refere ao 
modo de viver de toda a população. E se faz necessário efetivar um processo educativo 
em saúde por meio da participação da comunidade que possibilite a reflexão crítica da 
realidade e dos fatores determinantes de um viver saudável. Além disso, o processo 
educativo permite desvelar a realidade e propor ações transformadoras que levem o 
indivíduo a sua autonomia e emancipação enquanto sujeito histórico e social capaz de 
propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidar de si, de sua família e da 
coletividade (MACHADO et al, 2007. 
No que se refere aos agrotóxicos, esses são compostos de substâncias químicas 
destinadas ao controle, destruição ou prevenção, direta ou indiretamente, de agentes 
patogênicos para plantas e animais úteis e às pessoas (BRASIL, 1989). Tais produtos 
favoreceram a intensificação da produção de alimentos, porém seus efeitos se fazem 
sentir cada vez mais na saúde humana e no meio ambiente. Além disso, nas últimas 
décadas vem ocorrendo seu uso indiscriminado (RANGEL; ROSA; SARCINELLI, 2001).  
Nesse sentido, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva denunciou os impactos dos 
agrotóxicos no ambiente e na saúde e sinalizou que não se dispõe de informações 
precisas quanto a possíveis efeitos da exposição a todas as fontes de contaminação por 
agrotóxicos (CARNEIRO et al., 2015).  
As intoxicações agudas são facilmente diagnosticadas pois ocorrem em curto período 
após a exposição. E podem levar a quadros de maior complexidade clínica que requerem 
atenção imediata, inclusive ocorrer de forma intencional ou suicida (GUTIÉRREZ et al., 
2015). No estado do Paraná, a média de notificações de lesões autoprovocadas foi de 3,3 
por 10000 habitantes entre 2012 a 2017(PARANÁ, 2018). 
Já a intoxicação crônica manifesta-se tardiamente, após meses ou anos, devido a 
exposição a pequenas ou moderadas quantidades de agrotóxicos no decorrer do tempo. 
Essa pode acarretar danos irreversíveis a saúde (PARANÁ, 2013). Tais patologias podem 
se relacionar a neoplasias; anemia aplástica; transtornos mentais; doenças do sistema 
nervoso; oculares; circulatórias; respiratórias; digestivas e; dermatológicas (BRASIL, 
2006). 
Em sua maioria, os trabalhadores expostos a esse fator de risco para adoecimento 
conhecem os efeitos, mas ignoram os sinais e sintomas que apresentam (SILVA et al., 
2017), ou ainda, desconhecem os danos à saúde ou confundem o quadro clínico com 
outra patologia.  
Além disso, os agricultores consideram os agrotóxicos como venenos, porém essenciais à 
lavoura a fim de obter produtividade (ARAÚJO et al., 2013). E em virtude de subvenções 
fiscais, flexibilizações legislativas, modelo de produção voltado a atender demandas do 
mercado externo com commodities, bem como o cultivo de transgênicos desde 2003, 
houve aumento na quantidade de agrotóxicos utilizados por hectare e na liberação de 
número elevado de novos agrotóxicos para o mercado. Essa situação aumenta o risco de 
contaminações ambientais e o desenvolvimento de doenças (COSTA; MELLO; 
FRIEDRICH, 2017). 
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Diante disso, é fundamental orientar a população exposta aos agrotóxicos sobre os tipos 
de exposição, o manejo dos produtos, o uso de equipamentos de proteção individual, os 
tipos de intoxicação, o acesso aos serviços de saúde, a prevenção de doenças 
relacionadas a esse fator de risco assim com a promoção da saúde. 
Assim, o objetivo dessa atividade foi sensibilizar a reflexão da população sobre os riscos a 
que pode estar exposta como os agrotóxicos e como podem, com o auxílio dos 
profissionais de saúde e até mesmo de maneira autônoma, prevenir tais agravos. 

 
Procedimentos Adotados 
 
No primeiro momento foi realizado o contato com as coordenações de três Unidades de 
Saúde da Família (USF) do município de Ubiratã-PR a fim de esclarecer os objetivos e a 
metodologia a ser desenvolvida para as atividades de educação em saúde. As unidades 
foram escolhidas intencionalmente, pois a então mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Biociências e Saúde (PPG-BCS) da Unioeste desenvolvia sua pesquisa de 
dissertação naqueles territórios e os alunos do Curso de Enfermagem da Unioeste – 
Cascavel, realizavam seu Estágio Curricular Obrigatório. 
No segundo momento foi realizado o treinamento dos colaboradores para as atividades 
de educação em saúde a ser realizadas a partir da utilização de recursos didáticos e 
audiovisuais de acordo com a faixa etária dos participantes. Além disso, os colaboradores 
elaboraram os planos de aula para cada temática, os quais foram avaliados pelos 
docentes envolvidos no projeto.  
No terceiro momento foram realizadas as atividades do projeto nas USF pelos 
graduandos do Curso de Enfermagem e pela mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Biociências, por meio de aula expositiva dialogada. 
No quarto momento foi realizada a avaliação das atividades pela equipe de trabalho. A 
população beneficiada se constituiu de todos os habitantes das áreas adstritas das 
referidas USF, que buscaram atendimento de maneira espontânea ou de acordo com a 
agenda de procedimentos de cada unidade de saúde. 
 
Resultados 
 
As atividades foram desenvolvidas a partir de orientações em sala de espera nas 
unidades de saúde da família do município de Ubiratã-PR, num tempo de 40 minutos, 
durante uma semana nos períodos matutino e vespertino, envolvendo cerca de 400 
usuários. 
Os temas trabalhados foram a exposição aos agrotóxicos, o manejo dos produtos, o uso 
de equipamentos de proteção individual, os tipos de intoxicação, o acesso aos serviços de 
saúde, a prevenção de doenças relacionadas a esse fator de risco assim com a promoção 
da saúde. 
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As orientações envolveram a exposição do tema e a discussão e esclarecimento de 
dúvidas, assim como perguntas sobre a temática para avaliar o entendimento dos 
participantes e o desenvolvimento das atividades.  
 
Considerações Finais 
 
A realização das atividades de educação em saúde a respeito da exposição aos 
agrotóxicos possibilitou o envolvimento dos alunos da graduação em Enfermagem e do 
PPG-BCS, proporcionando a interação dos atores no planejamento e realização das 
orientações. 
Além disso, alcançou o objetivo de sensibilizar a reflexão da população sobre os riscos a 
que pode estar exposta como os agrotóxicos e como podem, com o auxílio dos 
profissionais de saúde e até mesmo de maneira autônoma, prevenir tais agravos. 
Como limitação entende-se que não foi possível realizar as atividades de educação em 
saúde em todas as USF do município de Ubiratã-PR devido as demais atividades de 
ensino e pesquisa dos alunos e da mestranda. No entanto, a Secretaria de Saúde foi 
informada e participou ativamente das atividades, considerando-as de fundamental 
importância para a promoção da saúde e prevenção de agravos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
gicelle.galvan@unioeste.br 
 
gmachineski@gmail.com 
 
(45)99981-0684 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
56523/2019 
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Resumo 
 
A pandemia COVID-19 transformou o cenário mundial em todos os aspectos, sendo que o 
processo de ensino-aprendizagem necessitou de uma reorganização a fim de garantir sua 
continuidade. Semelhante a isso, os projetos de extensão também tiveram que se 
reinventar e suas atividades passaram a ser ofertadas de forma remota síncrona, a partir 
da autorização da Pro-Reitoria de Extensão da Unioeste. Objetivou-se relatar a 
experiência de docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Saúde na condução de orientações sobre a COVID-19 para funcionários da secretaria 
acadêmica, de forma remota e síncrona. Para tanto, organizaram-se encontros 
quinzenais, de agosto a setembro de 2020, no período vespertino, via plataforma 
Microsoft Teams. Os temas abordados referiram-se a conceitos e fisiopatologia da 
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COVID19; aspectos epidemiológicos; biossegurança e modos de prevenção; tratamento; 
comorbidades e a saúde mental na pandemia e pós-pandemia. Participaram das 
atividades 27 alunos e 14 profissionais da secretaria acadêmica. A experiência de 
fornecer orientações virtualmente foi avaliada como satisfatória pelos docentes e 
discentes do referido programa. Tendo em vista que os discentes demonstraram 
habilidade na utilização dos recursos da plataforma virtual assim como conhecimento a 
respeito dos temas trabalhados, o que resultou em entendimento e participação ativa dos 
funcionários envolvidos. Assim, entende-se que apesar de não substituir a interação 
presencial o ambiente virtual pode contribuir para a educação em saúde quando utilizado 
de forma planejada para abordar assuntos teóricos. 
 
Apresentação 
 
O vírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, com grande capacidade de 
transmissão, causou uma pandemia a partir de março de 2020, trazendo impactos tanto 
para a saúde da população quanto socioeconômicos em todo o mundo (DUARTE, 2020; 
GOLDIM, 2020; CANDIDO, 2020). 
A transmissão ocorre por meio de secreções e gotículas liberadas no ar pela tosse e 
espirro, bem como por meio de objetos contaminados. Após o contágio o indivíduo pode 
apresentar sinais e sintomas de leves a graves, que caracterizam a doença, tais como 
tosse seca, febre e falta de ar; quadro clínico que pode se agravar resultando em 
pneumonia severa o que pode ocasionar o óbito. Além disso, o infectado pode se manter 
assintomático e transmitir a doença (CANDIDO, 2020; BRASIL, 2020). 
As medidas de prevenção incluem lavagem das mãos, higienização das mãos com álcool 
70%, uso de máscara, cobrir nariz e boca ao tossir e/ou espirrar, não compartilhar 
fômites, manter ambientes ventilados, não tocar nariz, olhos e boca sem higienizar as 
mãos e evitar aglomerações (OLIVEIRA, LUCAS, IQUIAPAZA, 2020). E o tratamento é 
sintomático, pois ainda não há medicação específica para a doença (BRASIL, 2020).  
Dentre os grupos da população com risco maior de adoecimento na forma grave estão os 
idosos, pacientes imunodeprimidos e com comorbidades. Tais comorbidades referem-se à 
obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, asma e doenças pulmonares e 
circulatórias (SOUZA; SIQUEIRA; GRASSIOLI, 2020; WILLIAMSON, 2020; GAO et al, 
2020; ZHENG et al, 2020). 
Assim, frente a referida pandemia, o conhecimento sobre a situação representa uma 
lacuna para toda comunidade, visto que por se tratar de um vírus causador novo, o 
manejo da doença também e desconhecido. Assim, torna-se importante orientar a 
população a respeito da prevenção e das formas de conter a disseminação do vírus com 
informações baseadas em evidência. Considerando a impossibilidade de encontros 
presenciais, as orientações foram realizadas de maneira remota e síncrona. Dessa forma, 
objetiva-se relatar a experiência de docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação 
em Biociências e Saúde na condução de orientações sobre a COVID-19 para funcionários 
da secretaria acadêmica, na modalidade remota síncrona. 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA REMOTA SÍNCRONA SOBRE COVID-19 
Procedimentos Adotados 
 
Foi realizado o planejamento das atividades junto aos discentes, que se organizaram em 
seis grupos e elaboraram os planos de aula para cada tema com supervisão dos 
docentes. Então, realizou-se o treinamento dos colaboradores e foram agendados os 
encontros virtuais quinzenais com a secretaria acadêmica, via Microsof Teams.  
 
Resultados 
 
Nos seis encontros virtuais foram trabalhados temas a respeito de conceito e 
fisiopatologia da COVID19; aspectos epidemiológicos; biossegurança e modos de 
prevenção; tratamento; comorbidades e a saúde mental na pandemia e pós-pandemia. 
Totalizando seis encontros virtuais, ministrados pelos pós-graduandos e acompanhados 
pelos docentes. 
Utilizaram-se como recursos didáticos pedagógicos como aula expositiva dialogada, 
formulário elaborado no Google Forms e quizz para a avaliação das atividades.  
Os docentes e discentes consideraram as atividades satisfatórias, pois o ambiente virtual 
pode contribuir para a educação em saúde de conteúdos teóricos. Observando-se que por 
se tratar de uma temática relativa a saúde, tema não usual no processo de trabalho dos 
agentes universitários, o interesse e participação desses profissionais foi ativa e 
trouxeram duvidas e reflexões sobre a COVID-19 em si e os efeitos da pandemia em suas 
vidas.    
 
Considerações Finais 
 
A realização das atividades de educação em saúde a respeito da pandemia COVID-19 em 
ambiente virtual constituiu-se em experiência inédita e inovadora para os colaboradores 
do projeto.  
A partir dessa vivência compreende-se que as atividades remotas síncronas podem 
contribuir para a educação em saúde para a comunidade acadêmica, em tempos de 
impossibilidade de interação presencial apesar não substituir essa. Além de se ratificar a 
importância, as atividades extensionistas são estratégias de aproximação da comunidade 
acadêmica e se constituindo em um meio de esclarecimento dos profissionais que 
contribui para a prevenção de agravos a saúde.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
gicelle.galvan@unioeste.br 
 
gmachineski@gmail.com 
 
(45)99981-0684 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA APLICAÇÃO DA AURICULOTERAPIA NA MELHORA DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO 
 

Gisele Arruda 1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Lucas Bado2, Marina Louzada Gumz3, Suzana Botão Ayres Pereira4, Luana 

Jeanne Miglioranza Massarotto5, Gabriele Montipó6, Claudine Dullius7, Larissa Salla8, 
Franciele Aní Caovilla Follador9, Lirane Elize Defante Ferreto10, Caroline Valente11, 

Regina Célia de Souza12 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Auriculoterapia; Terapias Complementares; Promoção da Saúde 

 
Resumo 
 

O projeto Avaliação do efeito da aplicação de auriculoterapia na melhora da saúde 
da população tem como objetivo proporcionar atendimento em auriculoterapia para 
voluntários, que irão passar por 10 sessões de atendimento, e terão a sua qualidade de 
vida avaliada por meio de questionários padronizados por instituições de saúde. A ação é 
desenvolvida por alunos e professores do Centro de Ciências da Saúde da Unioeste 
Campus Francisco Beltrão, e também conta com colaboradores de outras instituições. 
Foram iniciados os treinamentos da equipe para o desenvolvimento do projeto, também 
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foram realizadas reuniões remotas com a equipe do projeto, no entanto, em virtude da 
pandemia do Coronavírus as atividades de aplicação da auriculoterapia estão suspensas, 
para evitar contato com o público externo e aglomerações. Conforme a situação for 
regularizada as atividades de aplicação da auriculoterapia serão retomadas. 
 
 
Apresentação 
 

O desenvolvimento de atividades inovadoras e complementares é uma das 
alternativas para auxiliar a crise de saúde no Brasil e no mundo (SOUZA; LUZ, 2009). A 
Auriculoterapia é um exemplo de Prática Integrativa e Complementar (PICs) considerada 
pela Organização Mundial da Saúde como um método de tratamento complementar, 
fazendo parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, introduzida 
pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM 971/2006 e ampliada pelas portarias 
145/2017 e 702/2018 (BRASIL, 2006; BRASIL, 2017; BRASIL, 2018; OMS, 2013). A 
Auriculoterapia baseia-se na ideia de que o indivíduo é constituído por uma energia, a 
qual flui por todo o corpo através de pontos específicos no corpo e na orelha. Quando 
esta energia está em desarmonia surgem então às doenças (CINTRA; FIGUEIREDO, 
2010). Essa técnica possui diversos benefícios comprovados, como redução do estresse, 
alívio de dores e melhora geral na qualidade de vida (KUREBAYASHI et al, 2012). 
Contudo, o uso das PICs como tratamento auxiliar para problemas de saúde ainda é 
considerado um tabu por uma parcela da população, que reluta em aceitar e compreender 
a eficácia dessas terapias para a melhora da qualidade de vida.  

A figura 1 demonstra a subdivisão anatômica do pavilhão necessária para 
compreender e facilitar a interpretação da descrição dos locais, a figura 2 mostra 
possíveis pontos utilizados para a analgesia de determinadas estruturas corporais.  
  

 
Figura 1 – Divisão anatômica da orelha. SE= scaphoid fossa; TF = triangular fossa; UC = upper conchae or 
cymba; LC = lower conchae or cavum; IN = intertragical notch. Extraído de Artioli, Tavares, Bertolini (2019, p 

258). 
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Figura 2 – Exemplos de pontos de auriculoterapia utilizados para analgesia. MR = muscle relaxation; L1 = 

lung 1; H = heart; L2 = lung 2. Extraído de Artioli, Tavares, Bertolini (2019, p 259). 

 
 
Nesse sentido, foi criado o projeto de extensão “Avaliação do Efeito da Aplicação 

da Auriculoterapia na Melhora da Saúde da População”, que busca proporcionar 
atendimento em auriculoterapia para voluntários na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. 
Além de colaborar na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que forem atendidos, 
o projeto também visa estimular o uso da Auriculoterapia e de outras Práticas Integrativas 
Complementares como tratamento complementar para diversas doenças, pois essas 
terapias possuem um excelente custo benefício, diminuindo assim o uso indiscriminado 
de outros medicamentos (MENDES et al, 2019). Ademais, ao ensinar os alunos a utilizar 
as técnicas da Medicina Tradicional Chinesa e Auriculoterapia, o projeto contribui na 
formação dos indivíduos, colaborando também com a valorização e disseminação dos 
saberes das Práticas Integrativas Complementares. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

O projeto Avaliação do Efeito da Aplicação de Auriculoterapia na Melhora da Saúde 
da População está organizado em diferentes etapas.  

A primeira etapa consiste na capacitação e integração dos participantes no projeto. 
Nessa fase, foram realizadas reuniões com o objetivo de fornecer conhecimento teórico-
prático em Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e Auriculoterapia. Em relação ao 
conhecimento teórico, o estudo é feito com base em livros de referência em MTC, de 
modo que sejam introduzidos alguns conceitos, como a energia vital, por exemplo, que se 
trata da energia que flui no corpo por canais, denominados meridianos. Nessa etapa 
também foi discutido a logística de seleção de voluntários, aplicação de questionários e 
atendimento em auriculoterapia, que fazem parte da metodologia do projeto. Todas esses 
encontros foram remotamente devido a pandemia do Coronavírus. 
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As outras etapas ainda não aconteceram, mas a segunda etapa consistirá na 
seleção dos voluntários que irão receber atendimento em auriculoterapia. Os 
selecionados serão instruídos acerca do funcionamento do projeto, pois os voluntários 
devem participar até o final da pesquisa, tendo em vista a coleta de dados que será 
realizada. Existem alguns critérios de inclusão e exclusão que devem ser seguidos, de 
modo a tornar a amostra da população livre de qualquer viés que impeça uma coleta de 
dados fidedignos.  

A terceira etapa corresponde à aplicação de questionários específicos para avaliar 
a qualidade de vida dos voluntários, bem como a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Trata-se de uma etapa importante para o projeto, tendo em 
vista que os resultados de cada paciente serão comparados no início e ao fim do 
atendimento em auriculoterapia. 

A quarta etapa se trata do atendimento em auriculoterapia propriamente dito. Serão 
aplicadas as sementes nas orelhas dos voluntários, semanalmente, por um período de 10 
semanas. Serão tomados todos os cuidados referentes à qualidade do material utilizado e 
à higiene do local de aplicação da semente. Além disso, é necessária a participação ativa 
dos pacientes, pois deve-se pressionar o ponto de aplicação 3 vezes ao dia, para que 
ocorra a devida ativação e os resultados sejam obtidos. Todas as orientações serão 
repassadas aos pacientes. 

Por fim, a quinta etapa corresponde à aplicação dos questionários finais, para que 
se possa analisar se houve melhora nos indicadores de qualidade de vida dos voluntários, 
comparando o início do tratamento com o fim do tratamento. 
 
 
Resultados 
 

No ano de 2020, devido ao contexto de pandemia e suspensão das atividades 
presenciais, o projeto de extensão funcionou no sentido de iniciar a capacitação dos 
integrantes, de modo a proporcionar conhecimento em Medicina Tradicional Chinesa e 
Auriculoterapia, para que quando possível, se inicie as atividades práticas. Todas essas 
atividades ocorreram remotamente. 
 Em relação às capacitações, foram utilizados artigos, vídeos e livros que abordam 
a temática da auriculoterapia, por meio de encontros realizados de forma remota pela 
plataforma Google Meet.  
 Além disso, por meio de recursos próprios, foram obtidos os materiais que serão 
utilizados nas capacitações dos alunos envolvidos no projeto, e também para uso nos 
atendimentos em auriculoterapia. Ademais, foi iniciada a produção de panfletos para atuar 
na divulgação da ação para a comunidade, de modo a aumentar a visibilidade para o 
projeto e para a auriculoterapia, bem como as demais Práticas Integrativas 
Complementares. 
 As demais etapas do projeto, como a seleção de voluntários e atendimento em 
auriculoterapia, serão realizadas a partir do momento em que se tornar possível realizar 
atividades presenciais, de modo a não ofertar riscos à saúde dos voluntários do projeto, 
bem como dos integrantes, devido a pandemia do Coronavírus. 
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Figura 3 – Participantes do projeto durante uma reunião de capacitação à distância.  

 
 
Considerações Finais 
 

O projeto Avaliação do Efeito da Aplicação da Auriculoterapia na Melhora da Saúde 
da População buscou se adaptar, no ano de 2020, às atividades remotas, devido a 
pandemia do Coronavírus. As capacitações realizadas introduziram os alunos à teoria da 
Medicina Tradicional Chinesa e Auriculoterapia. Devido a ausência de atividades práticas 
presenciais, será necessário estender o período de capacitações, de modo a preparar 
adequadamente todos os alunos envolvidos no projeto e então dar inicio efetivamente ao 
atendimento de voluntários. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Site: https://www.unioeste.br/portal/aeaamsp  
E-mail: giselearrudabioq@gmail.com ou badolucas@hotmail.com  
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
60618/2020 
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CAMPANHA E PALESTRA “SANGUE PELA VIDA”: UM INCENTIVO À DOAÇÃO DE 

SANGUE E AO CONHECIMENTO HEMOTERÁPICO  
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Participantes: Maria Luisa Kechichian Lucchini2, Aline Sayuri Hayashi3, Gabriele Montipó4, 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Serviço de Hemoterapia; Doação de Sangue; Transfusão sanguínea. 
 
Resumo 
 
O I Webinar Sangue Pela Vida foi um evento organizado pelo projeto de extensão 
“Estudante de Medicina fazendo a diferença”. Surgiu da necessidade de reforçar a 
importância da hemoterapia na prática clínica dos profissionais da saúde. Assim, o 
webinário envolveu a palestra de biomédicos e enfermeiros, em uma abordagem 
multiprofissional. Com a elaboração de posts e mensagens em redes sociais, o tema foi 
reforçado para informar acerca dos critérios e da importância da doação de sangue. 
 
Apresentação 

O ciclo do sangue é definido como um processo sistemático com etapas 
regulamentadas para a garantia da qualidade do sangue e, consequentemente, da saúde 

 
1 Docente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

roberto.yamada@yahoo.com.br. 
2 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

mllucchini226@gmail.com. 
3 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

hayashi.s.aline@gmail.com. 
4 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
gabi.montipo@gmail.com. 
5 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
rebecascooper@gmail.com. 
6 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
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do doador e do paciente receptor. É preciso ressaltar que as medidas atuais de segurança 
de doação e transfusão foram conquistas históricas, com enfoque na conscientização da 
doação de sangue como um ato voluntário e fundamental para o funcionamento de centros 
hospitalares. No Brasil, o primeiro banco de sangue teve sua fundação datada de 1942. 
Entretanto, diferentemente da Europa, os brasileiros doadores de sangue recebiam 
remuneração pelo ato. No ano de 1980, criou-se o Programa Nacional de Sangue e 
Hemocomponentes, com o objetivo de implantar a doação sistemática de sangue e proibir 
a remuneração (JUNQUEIRA; JACOB; HAMERSCHLAK, 2005). Atualmente, o Brasil se 
encontra abaixo do índice ideal do número de doadores recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), visto que apenas 1,9% de toda sua população é composta por 
doadores regulares, enquanto o índice ideal fica entre 3% a 5% (PEREIRA et al., 2016). 
Essa situação apenas se agravou em virtude da pandemia do Coronavírus, que afastou 
muitos doadores, levando à baixa do estoque de sangue seguro em comparação a 2019, 
em todo o território nacional (PIMENTA; SOUZA, 2020). Desse modo, é evidente que as 
transfusões têm sido cada vez mais importantes na terapêutica médica, e é necessário que 
o acadêmico tenha conhecimento sobre a qualidade da captação e transfusão do sangue. 
Ao se prescrever um componente sanguíneo, o futuro profissional da saúde precisa saber 
que mobiliza um processo cíclico - o qual se estende desde a conscientização da população 
e a seleção dos candidatos até o processamento e a transfusão do hemocomponente em 
si (FLAUSINO et al., 2015). Assim, as boas práticas em Hemoterapia se relacionam com o 
nível de compreensão dos processos do ciclo do sangue e às competências adquiridas 
pelos profissionais da saúde, como explicam Salem-Schatz, Avorn e Soumerai (1993). No 
entanto, a educação médica sobre Hemoterapia ainda é insuficiente e precisa ser ampliada, 
não somente nas graduações de Medicina, como também em outros cursos da saúde, visto 
que a medicina transfusional é um procedimento dependente do trabalho de vários 
profissionais. Assim, o evento teve o objetivo de trazer informações e diálogos para sanar 
dúvidas do público sobre os processos de coleta, armazenamento, técnicas de 
processamento e transfusão dos componentes sanguíneos. O processo de doação envolve 
várias etapas: a conscientização, a triagem clínica e hematológica, coleta, triagem 
laboratorial das amostras, distribuição e procedimentos transfusionais - e é de grande 
relevância que os acadêmicos tenham contato com essas informações, para que atuem na 
conscientização desde os primeiros anos do curso e, posteriormente, na prática clínica de 
forma consciente e adequada tanto para o fluxo organizado do sistema de saúde quanto 
para a saúde dos pacientes. (JÚNIOR; RATTNER; MARTINS, 2016). Por conseguinte, o “I 
Webinar Sangue Pela Vida: Palestras sobre Hemoterapia” foi elaborada a partir da 
necessidade de os acadêmicos terem contato com os conteúdos do ciclo do sangue e das 
práticas hemoterápicas durante a graduação. Concomitante à organização deste Webinar, 
foi realizada a Campanha Virtual Junho Vermelho - a qual se estendeu de junho a agosto, 
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e consistiu na divulgação de posts e textos sobre a doação de sangue. A campanha virtual 
foi aplicada por meio de WhatsApp e Instagram, e contou com a doação voluntária realizada 
por 06 pessoas. 

Procedimentos Adotados 

O evento foi divulgado entre os acadêmicos de diversos cursos da saúde. Assim, foi 
desenvolvido para alcançar acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. O evento 
ocorreu com transmissão virtual nos dias 25 e 26 de julho de 2020, e trouxe como temas:  
a triagem clínica e elegibilidade de doadores de sangue, processamento de 
hemocomponentes, indicações de hemocomponente e hemoderivados, além de uma 
introdução ao tema do ato transfusional - com destaque aos serviços de saúde pública. Foi 
alcançado um total de 136 pessoas durante os dois dias de webinário. Dentre eles, 
acadêmicos de Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Serviço Social, Fisioterapia, técnicos 
de hemoterapia e alunos de Medicina, que responderam a 05 perguntas a cada dia de 
evento, além de enviarem suas dúvidas aos palestrantes, aptos e disponíveis a 
responderem uma média de 15 questionamentos por dia de webinário. No instagram, os 
posts receberam a média de 37 curtidas, e a campanha foi divulgada nos grupos gerais do 
curso de Medicina da Unioeste - Francisco Beltrão. Sobre a campanha de doação de 
sangue, foram elaborados posts com chamadas criativas para atrair a atenção dos jovens 
acadêmicos e incentivá-los a doar sangue. Além das imagens, foram enviados textos 
informativos curtos, reforçando a necessidade da doação de sangue durante a pandemia, 
quando o índice de doação caiu significativamente, comparado com anos anteriores. Foi 
solicitado que os participantes divulgassem fotos nas redes sociais que confirmassem a 
doação, justamente para incentivar ainda mais outros acadêmicos a fazerem o mesmo. 

Resultados 

Em relação aos questionários de impacto, concluiu-se que uma média de 54,75% 
dos alunos não consideram ter aulas suficientes de hemoterapia durante suas graduações. 
Ao avaliarem a importância das palestras, dando notas de 0 a 10: 113 pessoas deram 
importância máxima (nota 10,00), 13 pessoas deram nota "9,00", 06 pessoas deram nota 
"8,00" e 03 alunos marcaram nota "7,00". Desse modo, o I Webinar Sangue Pela Vida 
trouxe um espaço de aprendizado sobre hemoterapia, com destaque aos conhecimentos e 
práticas organizadas em equipe multiprofissional. A campanha virtual, por sua vez, obteve 
a colaboração de 06 acadêmicos - os quais realizaram a doação de sangue entre os meses 
de julho e agosto.  
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Figura 1. Post principal da Campanha virtual de Doação de Sangue. Autoria própria 

 

 
Figura 2. Webinar Sangue Pela Vida, transmitido via YouTube 

 

 
Considerações Finais 
 

Ao reunir um público de diversas áreas da saúde, como Enfermagem, Medicina, 
Terapia Ocupacional, Biomedicina, Farmácia - o evento pôde contribuir para o reforço da 
importância da equipe multiprofissional. Os dados obtidos pelos questionários 
comprovaram que é preciso incentivar os estudos e as atividades que envolvam educação 
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sobre Hemoterapia dentre os estudantes da área da saúde em geral. Por meio de 
questionários, cerca de 56,5% dos participantes relataram que não tiveram aulas suficientes 
sobre doação e transfusão de sangue em suas graduações - uma realidade preocupante, 
visto que a desinformação em hemoterapia pode diminuir a segurança transfusional e 
causar prejuízos importantes ao paciente. Assim, a atuação competente é como um 
requisito essencial para prevenir complicações transfusionais (ORANICE et al., 2017). Os 
dados obtidos pelos questionários comprovam, portanto, que é preciso incentivar os 
estudos e as atividades que envolvam educação sobre Hemoterapia dentre os estudantes 
da área da saúde em geral. Assim, o evento contribuiu para despertar o interesse dos 
alunos pelo estudo da hemoterapia e do ciclo de sangue, de modo a contribuir para a 
conscientização acerca do uso racional dos hemocomponentes. Além disso, a campanha 
alcançou o público principal, ou seja, acadêmicos. Dessa forma, o evento prezou pelo 
ensino sobre assistência integral e multiprofissional, a partir da troca de informações e 
conhecimentos, garantindo a educação sobre boas práticas em Hemoterapia. 
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E-mail: presidenciaifmsa.unioestefb@gmail.com 
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CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA UNIOESTE NO COMBATE AO CORONAVÍRUS 
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Área Temática: Saúde. 
Linha de Extensão: Saúde Humana. 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Coronavírus; Call Center; Pandemia. 

 
Resumo 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que elevou-
se o estado da contaminação à pandemia de Covid-19. Mediante a isso, em março de 
2020, foi dado início ao Projeto de Combate ao Coronavírus no Estado do Paraná, que 
coordenado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(SETI), em parceria com Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Secretaria de 
Segurança Pública(SSP) e Fundação Araucária lançaram a Chamada 009/2020 para que 
ações de extensão fossem desenvolvidas pelas Instituições de Ensino Superior Públicas. 
A Unioeste ficou responsável pela região Oeste e Sudoeste do estado, e uma das suas 
frentes de ações foram as Centrais de Informações (Call Center). 
 
  
 
Apresentação 
 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto 
da doença Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov2), que se 
tornou popularmente conhecida como Covid-19.  

Á vista disto, no último ano, o mundo viu um vírus se expandir até se tornar uma 
pandemia mundial, com uma afluência sobre todos os países levando a uma mudança 
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radical de hábitos, planejamentos e comportamentos sociais. Desde então, diversas 
medidas de protocolos de proteção e contenção da doença foram adotadas no mundo 
todo. No Brasil, a conjugação de fenômenos atuais, crise e pandemia foi e ainda é muito 
profunda e historicamente inédita. A OMS, desde o início, apontou os caminhos 
necessários para a redução da propagação do vírus, desta forma, entendeu-se que era 
necessário hábitos de higiene serem reforçados, como: higienização das mãos, uso do 
álcool 70% em gel, etiqueta respiratória, limpeza de superfícies com desinfetantes, uso de 
máscaras, evitar aglomerações, distanciamento social, confinamento e paralisação de 
atividades econômicas. 

Em nosso país, a progressão rápida em relação ao mundo e à América Latina 
aponta um importante aumento do número de casos, que foram agravados devido a 
diversas circunstâncias como um governo federal negacionista que negligenciou inúmeras 
informações, sobretudo a gravidade e propagação do vírus, hospitais e unidades públicas 
de saúde sem infraestrutura para suportar essa demanda de progressão, o grande 
desnivelamento social, que obrigou a classe trabalhadora exercer  suas funções para que 
a crise econômica não se agravasse, ao mesmo tempo que as políticas se deram de 
forma tardia. 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), ao atender a chamada 
pública “09/2020/Fundação Araucária - Ação de Extensão Contra o Novo Coronavírus”, 
registrou o projeto dentro da instituição como “Contribuição das Ações de Extensão da 
Unioeste no Combate a Pandemia do Novo Coronavírus nas Regiões Oeste e Sudoeste 
do Paraná”. Assim como sugerido pelo título, a universidade ficou responsável pela região 
Oeste e Sudoeste do estado, atuando nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Guaíra, Pato Branco e Toledo. Foram desempenhadas ações de extensão em 
três frentes de atuação: em ações de prevenção nas divisas rodoviárias do Estado do 
Paraná; na assistência à saúde junto as Regionais de Saúde e no atendimento em 
centrais de informações (Call Center). 

Através das centrais de informações foi possível encaminhar usuários para 
atendimento especializado utilizando duas frentes de trabalho, o telefônico via 0800 e a 
plataforma Victória Paraná, lançado pelo governo do Estado do Paraná, em parceria com 
a Secretaria de Saúde do Paraná (SESA), Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (SETI) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

O projeto contou com a participação de profissionais e acadêmicos de cursos da 
área de Saúde que atuaram como bolsistas desenvolvendo ações de prevenção, de 
levantamento de dados sobre à pandemia da COVID-19, de apoio as secretarias 
municipais dos municípios e de atuação na assistência à saúde da população.  

Com encerramento previsto para dezembro de 2020, a participação da Unioeste 
neste projeto possibilitou contribuir com as ações do estado, proporcionando aos bolsistas 
uma experiência ímpar e levando à população a ações que foram de extrema importância 
para o combater a pandemia. Desta forma, a participação da Unioeste, uma universidade 
pública, gratuita e de qualidade, contribuiu para fortalecer a sua função social de produzir, 
absorver e socializar conhecimentos com a comunidade na qual está inserida.  
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Procedimentos Adotados 
 

Para o atendimento nas centrais de informações (Call Center), inicialmente 
realizou-se a seleção de alunos bolsistas através de edital publicado com formulário 
online sob responsabilidade da Fundação Araucária. Para participar do projeto, os 
estudantes deveriam estar regularmente matriculados nos dois últimos anos de curso de 
graduação da área da saúde, ter disponibilidade para cumprir 30 horas de carga horária 
semanal e residir em um dos municípios onde implantamos as centrais, Cascavel, Foz do 
Iguaçu e Francisco Beltrão.  

Ao serem convocados para o trabalho, os bolsistas participantes de cada Campi se 
organizaram em grupos de três turnos de 6 horas cada, das 6 às 24h horas. Cada equipe 
de bolsistas contava com quatro estudantes de graduação e uma orientadora, sendo esta 
docente ou aluno de pós-graduação da Unioeste. Considerando o cenário da pandemia 
atual, algumas medidas foram tomadas para reduzir a aglomeração entre os bolsistas em 
cada turno: manutenção de ambientes arejados, disponibilização de álcool 70% em gel 
em cada bancada de trabalho, higienização com álcool liquido 70% das superfícies 
tocadas ao início e fim de cada turno, a obrigatoriedade do uso de máscaras, e o 
distanciamento físico entre os bolsistas (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Central de atendimento montada no Campus de Cascavel. 

 
Posteriormente, foi apresentado aos estudantes as atividades que seriam 

desenvolvidas no decorrer do projeto e na sequência todos foram submetidos a sessões 
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de treinamento nas duas frentes de trabalho:  o telefônico via 0800 e a plataforma Victória 
Paraná, lançado pelo governo do Estado do Paraná.  

 O treinamento para os atendimentos junto a Plataforma online Victoria Paraná foi 
de acordo com um material de apoio, junto a bolsistas de outras universidades do Paraná. 
Ao longo do período de treinamento, houve atualizações sobre a Pandemia, utilizando-se 
de cursos online disponibilizados por instituições relevantes de forma gratuita, além de 
apresentações de slides realizados pelas orientadoras de cada turno e leitura de materiais 
de referência. 

Durante o treinamento os principais pontos abordados, foram: a forma de contágio, os 
principais sinais e sintomas e a letalidade da Covid-19. Além disso, a plataforma 
Telemedicina Paraná foi uma grande novidade para todos, pois nenhum dos bolsistas 
tinham experiência com o atendimento via telemedicina até então. O atendimento via 
plataforma foi organizado por escalas, diminuindo o congestionamento e erros do sistema. 

Nos atendimentos via plataforma, os bolsistas realizavam perguntas para os usuários 
visando o processo de triagem final e registros de notificações de casos suspeitos da 
covid-19. Porém, para se utilizar do atendimento na plataforma, o usuário precisou baixar 
em seu celular o app Telemedicina Paraná, fazer o cadastro e preencher um formulário 
sobre sua condição de saúde. O sistema do app fazia uma triagem inicial por meio da 
Inteligência Artificial e caso o usuário não fosse identificado com possíveis sintomas de 
coronavírus, recebia orientações de como se prevenir. Se fosse identificado com algum 
sintoma, o usuário era encaminhado para nova triagem (final) com os bolsistas da área da 
saúde, através de atendimento online via WhatsApp. Se os sintomas não fossem de 
Covid-19, ele recebia novas orientações de prevenção e havendo a possibilidade de ser a 
doença, ele era encaminhado ao atendimento com um médico por vídeo, áudio ou chat 
(PIA, 2020).  

Os estudantes também criaram um formulário online, visando padronizar o roteiro de 
atendimento telefônico juntamente com um banco de dados contendo as informações dos 
teleatendimentos realizados, no tocante ao perfil epidemiológico das pessoas que 
buscaram atendimento e suas principais queixas. Ao obter estes dados, os bolsistas 
mantiveram-se em constante atualização, buscando as melhores maneiras de abordar as 
queixas mais comuns e comunicarem-se com cada perfil de pessoa que buscou 
atendimento. 

O questionário, instrumento para a coleta de dados, foi realizado para analisar as 
experiências dos alunos em relação às atividades desenvolvidas no call center e 
Plataforma Victória Paraná, além dos dados das ligações (obtidas com o consentimento 
destes e escolhidas por conveniência), documentos do setor relativos ao atendimento 
(registros de atendimento, questionário sobre o COVID-19, remuneração e treinamentos) 
e observação de rotinas de trabalho (rotatividade das ligações). O registro destes dados 
foi feito em formulário online com 7 questões discursivas sobre o assunto e avaliação 
diária dos 12 alunos. A partir destas fontes, desenvolveu-se análise geral do material 
obtido, sendo estabelecidos pontos de maior destaque: importância no atendimento, 
colaboração no controle da pandemia, foco nos sintomas e cuidados e atenção especial 
ao isolamento social. Cabe ressaltar que as atividades foram realizadas sob orientação de 
profissionais, porém, muitas das ideias partiram dos próprios estudantes, como a criação 
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de perfis em mídias sociais para a divulgação do projeto e distribuição de pôsteres 
informando o número do call center, além de reportagens na rede de televisão local. 
 
Resultados 

 
Os resultados deste grande projeto mostram que muitas dúvidas existentes pela 

população foram sanadas, principalmente no início da pandemia, onde não havia 
informações tão claras na mídia, e pela falta de vivência diante de uma pandemia. Neste 
sentido, o call center foi uma ação importante para aquele momento, pois os alunos de 
Cursos da área da Saúde puderam compartilhar suas informações e conhecimento junto à 
comunidade, trazendo esclarecimentos sobre a Covid-19. Foram recebidas inúmeras 
ligações diárias, inclusive de outros estados do Brasil que não contavam com esta 
ferramenta. Idosos foram um dos públicos que mais participaram desta modalidade de 
informação. 

O atendimento remoto realizado no call center da Unioeste permitiu que muitas 
pessoas deixassem de circular, reduzindo a velocidade de propagação do vírus e a 
pressão sobre os serviços de saúde pública. Assim, o call center foi importante para as 
orientações gerais sobre a Covid-19, como para orientação às pessoas que apresentaram 
casos mais leves da doença, evitando a superlotação de centros de saúde e dispersão do 
vírus, principalmente no período em que as cidades se encontrava com muitos casos 
suspeitos e confirmados da doença (maio a julho de 2020). 

As principais dúvidas sanadas pelos bolsistas foram relacionadas com os sintomas da 
doença, realização do teste para detecção do vírus, medidas de higiene e distanciamento 
social. Para tanto, orientações gerais, conforme as estabelecidas pela OMS foram dadas 
sobre cada situação. Para os casos que apresentavam sintomas mais graves como 
sintomas respiratórios, febre alta, falta de paladar e olfato entre outros, esses foram 
encaminhados para atendimento via telemedicina ou para atendimento junto ao call center 
das prefeituras municipais, do qual foi feito uma parceria, e o usuário pudesse agendar 
consulta ou receber atendimento médico. 
 
Considerações Finais 

 
Durante esses dois meses, além de desempenhar as atividades propostas pelos 

orientadores, os próprios estudantes também lançaram suas ideias para o projeto, como a 
divulgação em diversas mídias: sociais, físicas (através de pôsteres) e audiovisuais 
(através de reportagens nas redes locais de televisão). 

Outro ponto positivo, na opinião dos alunos, foi a interação com estudantes de 
outros cursos da saúde, propiciando a troca de experiências, o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação e de trabalho em equipe, complementando os 
conhecimentos de cada área. Estes conhecimentos são imprescindíveis para o bom 
funcionamento de qualquer equipe multiprofissional em saúde, e serão levados por toda 
sua vida. 

Em suma, os estudantes tiveram um exercício de reflexão que levantou muitos dos 
desafios, pontos positivos e negativos do projeto, sendo o principal assunto a novidade da 
telemedicina. Ao desenvolver o projeto, concluímos que a capacidade do profissional 
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trazer saúde e bem-estar ao paciente não depende apenas de sua presença física, mas 
principalmente de sua capacidade de ouvir e ter empatia, o que pode ser realizado 
mesmo através de um chat por celular. 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, enquanto incubadora de novos 
conhecimentos e alicerçada no paradigma científico, cumpre sua função social, que 
consiste em desenvolver o processo de socialização dos conhecimentos e estabelecer a 
interação com o meio na qual encontra-se inserida. E essa função se tornou de extrema 
importância com a pandemia do novo coronavírus, quando a sociedade se viu diante de 
um novo cenário, e adaptações foram necessárias para enfrentarmos a realidade imposta 
principalmente pelo distanciamento social, pelos novos cuidados de saúde e pela nova 
realidade de trabalho.  

A pandemia ainda não foi vencida, a Unioeste continua nessa luta, pois novos 
projetos de extensão estão sendo desenvolvidos, e esperamos que toda sociedade 
também participe, pois afinal de contas, essa luta é de todos nós.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
E-mails: projetounioeste.covid@gmail.com 
    proex.dafe@unioeste.br  

   callcenterunioeste@gmail.com 
Mais informações no Site: www.unioeste.br/portal 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) -  CR: 59738/2020 
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<http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/APP-COVID-19-PARANA>.  

1341

mailto:projetounioeste.covid@gmail.com
mailto:roex.dafe@unioeste.br
http://www.unioeste.br/portal
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/APP-COVID-19-PARANA


 

 

 
CENTRO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS DO SUDOESTE DO PARANÁ - 

CDICSP 

 
Vanessa Furtado Fontana1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participante: Paulo Matheus Fernandes2, Paulo Cezar Nunes Fortes3, Geraldo Emílio 

Vicentini4, Lirane Elize Defante Ferreto5. 
 

Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Infecto; Contagiosas; Penitenciária. 

 
Resumo 
 

   O projeto monitora as visitas íntimas dos detentos da Penitenciária Estadual de 
Francisco Beltrão, com intuito de realizar a busca dos casos novos de doenças 
infectocontagiosas entre visitas íntimas e aqueles que esses indivíduos se relacionam. 

São desenvolvidas atividades para o resgate da cidadania, dia a cidadania com oferta de 
serviços que facilitam o acesso aos serviços públicos, orientação para a saúde e testes 
rápidos para doenças infectocontagiosas. Essa ação visa realizar atividades de promoção 

a saúde, acolhendo um grupo social que geralmente se encontra bastante fragilizado, as 
margens da sociedade. 
 

Apresentação 
 
   Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos implantada pela Organização 

das Nações Unidas, todo ser humano possui direito básico à vida e, consequentemente, 
todas as ações relacionadas à sua qualidade e manutenção. Esses direitos, adotados  
pelo governo brasileiro por meio da Constituição Federal, são desenvolvidos em níveis de 

atenção conforme complexidade dentro do sistema público de saúde. O principal nível é a 
atenção primária pois atua como porta de entrada no Sistema Único de Saúde, com 
ações de promoção e prevenção de maneira descentralizada e universal. Dessa forma, 

amparado nos Direitos Humanos e por meio da Atenção Primária em Saúde, o projeto 
Centro de Doenças Infecto Contagiosas do Sudoeste do Paraná realiza busca ativa de 
casos novos de doenças contagiosas entre visitas intimas dos detentos da Penitenciária 

                                              
                   1                  Doutora em filosofia, direito, centro de ciências sociais aplicadas, campus Francisco Beltrão. 
E-mail:vanessa.fontana@unioeste.br 
                   2                 Graduando, medicina , centro de ciências da saúde, campus Francisco Beltrão. 
Email:paulo.fernandes1@unioeste.br 
 3            Doutor em ciências da saúde, medicina, centro de ciências da saúde, campus Francisco 
Beltrão. E-mail:paulo.fortes@unioeste.br 

 4                  Doutor em ciências farmacêuticas, medicina, centro de ciências da saúde, campus 
Francisco Beltrão. E-mail:geraldo.vicentini@unioeste.br 

 5                  Doutora em Saúde Coletiva, medicina, centro de ciências da saúde, campus Francisco 
Beltrão. E-mail:lirane.ferreto@unioeste.br 
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Estadual de Francisco Beltrão. O projeto é importante para fortalecer a vigilância em 
saúde e epidemiologia no rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis, já que 
a presença de algumas morbidades como HIV, por exemplo, pode comprometer a da 

população privada de liberdade (PPL) e seus contatos, além de sobrecarrega os cofres 
públicos.  
 

    
Procedimentos Adotados 
 

  Inicialmente é realizada atividades de busca bibliográfica para atualização sobre o tema, 
posteriormente preparadas as atividades e entrado em contato com os parceiros do 
projeto. Cada atividade é combinada com a direção geral da Penitenciária Estadual de 

Francisco Beltrão, realizada na sexta e sábados antes a visitas as PPL em um local 
coberto no pátio que dá acesso a penitenciária. Os temas abordados envolvem auto-
estima, infecções sexualmente transmissíveis, saúde reprodutiva, saúde da mulher, 

cidadania, participação e inserção social. Geralmente junto com as atividades que são 
realizadas em pequenos grupos ou em roda de conversa é ofertado um café matinal. 
Nesse momento da socialização do café matinal, há uma aproximação entre a equipe do 

projeto e as participantes, criando um ambiente de empatia. Posteriormente, todos que 
desejem são convidados a participar das atividades. No caso do rastreamento do HIV, 
hepatite B e C e sífilis, esse rastreio é realizado em parceria com o Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE) que atende a população com doenças 
infectocontagiosas da região Sudoeste do Paraná. Uma vez que algum caso tenha sido 
identificado, é feito a orientação para a busca de um serviço de atendimento em Unidade 

Básica de Saúde, e é realizado acolhimento para posterior busca ativa de novos casos. 
Ainda, é realizado trabalho de conscientização sobre métodos contraceptivos, com auxílio 
de cartazes e imagens. As atividades do projeto visam a promoção à saúde, a orientação 

sobre sexo seguro, monitorização dos casos para diminuir o índice de propagação de 
doenças e acolhimento dos integrantes da família do presidiário, que geralmente se 
encontram bastante fragilizados. 

 
 
Resultados 

 
   O projeto envolve a participação de 10 acadêmicos voluntários  do curso de medicina, 
docentes e profissionais dos serviços públicos da Prefeitura Municipal de Francisco 

Beltrão. No período deste relato foram realizadas três intervenções de testagem das 
infecções sexualmente transmissíveis, sem identificação de nenhum caso reagente.  
Foram organizadas 30 atividades de intervenção com a participação em torno de 10 a 15 

indivíduos. O objetivo das atividades é fortalecer o vínculo com as pessoas que 
comparecem para a visita intima ofertando orientações e sanando dúvidas. 
Trazer a teoria da importância dos trabalhos de prevenção e promoção a saúde 

principalmente no campo das IST. 
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Foto 01 - Dia de ação à cidadania com oferta de testes rápidos para rastreio de doenças infectocontagiosas.  
 
 

 
 

 
Foto 02 – Materiais didáticos utilizados para orientação das visitas quanto à prevenção de doenças 

infectocontagiosas. 
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Foto 03 – Miniaula ministrada por acadêmicas de medicina sobre o uso de métodos de prevenção de ISTs. 

 
 
Considerações Finais 

 
   A realização das atividades práticas, a pesquisa bibliográfica e a convivência com 
apenados e familiares permitiu conhecer parte das mazelas sofridas por essa população 

específica e desmistificar a falsa filosofia de que estes devem ser marginalizados e 
segregados quanto ao acesso à atenção em saúde. O projeto cumpriu seu papel social de 
acolhimento e de difusão de conhecimento na sociedade. Igualmente, possibilitou uma 

experiência diferente para os acadêmicos participantes, nos tornando mais humanistas e 
reflexivos quanto à nossa importância de profissional e cidadão.  
 

Forma(s) de contato com a ação 
 
 

 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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COLETIVO ISTEJA PREVENIDO: EXPERIÊNCIA DE PROTAGONISMO 

UNIVERSITÁRIO EM AÇÕES DE COMBATE ÀS IST’s DURANTE O PERÍODO 
PANDÊMICO 

 
Adriane de Castro Martinez1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Letícia Wendler Ribeiro da Silva 2, Vanessa Amorim da Silva 3, Ana Caroline 
Carvalho4, Fernanda Vigilato Chasko5, Joabe Balestre Jose6, Laura Vitória Scheuermann 
Bonatto7, Nicole Jansen Rabello8, Paola Medeiros9,Taynara Cristine da Paixão10, Victória 

Ribeiro de Medeiros11, Andressa Naomy Tamura12, Isadora Pizzatto Roman13, Kethelin 
Brito dos Santos14, Leandro Charava15, Marina Helena Forlin16, Matheus Lopes Alves 

Ferreira17, Rafael da Silva Vanolli18, Tamires Dahmer19. 
 

Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: IST’s; educação em saúde; protagonismo universitário. 

 
Resumo 
 
O Coletivo ISTeja Prevenido busca desenvolver estratégias destinadas à prevenção das 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) na população jovem universitária. Devido a 
pandemia da COVID-19, as atividades presenciais foram suspensas. Neste trabalho 
faremos o relato de experiência das práticas realizadas pelo projeto durante a pandemia. A 
experiência construída neste período motiva o desenvolvimento de novas ações, ampliando 
o acesso à informação para além da estrutura física da Universidade. 
 
Apresentação 

 
1 Docente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: adrianemartinez@unioeste.br. 
2 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: leticia.wendler28@gmail.com. 
3 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: amorimm.nessa@gmail.com. 
4 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: carollinecarv@gmail.com. 
5 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: fernandachasko@hotmail.com. 
6 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: joabe123balestre@gmail.com. 
7 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: laaurabonatto@hotmail.com. 
8 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: nijanrab@gmail.com. 
9 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: paolam.contato@hotmail.com. 
10 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: ctaynara60@gmail.com. 
11 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: vicmedeiros96@gmail.com. 
12 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: naomytamura1@gmail.com. 
13 Discente, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: isadorapizzattoroman@hotmail.com. 
14 Discente, Pedagogia, CAPED, Cascavel. E-mail: kethelinbrito@hotmail.com. 
15 Discente, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: charava667@gmail.com. 
16 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: marinahelenaforlin@gmail.com. 
17 Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: mlaf_@hotmail.com. 
18 Discente, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: rafahelvanolli@gmail.com. 
19 Discente, Ciências Biológicas Licenciatura, CCBS, Cascavel. E-mail: thammy.dahmer@gmail.com 
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O Coletivo ISTeja Prevenido, idealizado em 2017 por acadêmicos dos cursos de 

Enfermagem, Odontologia, Medicina e Ciências Contábeis da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, campus Cascavel, tem como objetivo possibilitar a formação de 
protagonistas juvenis dentro da comunidade universitária, por meio de ações de prevenção 
das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) na população jovem. Tal temática 
configura um problema de saúde pública devido à falta de conhecimento e dificuldade de 
acesso ao tratamento, culminando em consequências no âmbito social, econômico, cultural 
e na saúde. Desta forma, aliado ao Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias 
(CEDIP), o projeto procura traçar estratégias de prevenção direcionadas a este público-
alvo, a fim de contribuir com as ações no campo da prevenção. 

No ano de 2020, diversos setores da sociedade foram afetados devido à pandemia 
do vírus Sars-Cov-2 (Covid-19). Neste sentido, o setor educacional teve que adaptar-se 
para que as atividades acadêmicas não fossem interrompidas. Com base na portaria nº 
544, publicada pelo Ministério da Educação (MEC), houve a substituição das atividades 
escolares presenciais para a modalidade virtual enquanto durar a situação pandêmica 
(BRASIL, 2020a). Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Educação (CNE) enfatiza 
que se deve considerar as diferenças socioeconômicas e étnico-raciais com o propósito de 
atender as comunidades mais fragilizadas, em busca de garantir o acesso às informações 
elaboradas pelos projetos universitários dentro do período emergencial (BRASIL, 2020b). 

No contexto da pandemia, colocou-se a necessidade de manter-se o distanciamento 
social e o Estado do Paraná, no dia 16 de março de 2020, publicou o Decreto n° 4.230 que 
estabeleceu a suspensão das aulas presenciais em todas as instituições de ensino 
estaduais, privadas e escolas especializadas (PARANÁ, 2020). 

A pandemia fez com que o projeto de extensão Coletivo ISTeja Prevenido sofresse 
transformações, ajustando-se ao novo contexto social. Partindo da premissa que a 
extensão é parte integrante da formação de estudantes, apesar das adversidades que o 
isolamento social trouxe aos projetos de extensão, o Coletivo ISTeja Prevenido manteve 
sua relação com a comunidade a partir de eventos virtuais amplamente divulgados por meio 
das mídias sociais, fato que atraiu a juventude, a qual é o público-alvo do projeto. Através 
de simpósios e palestras a população teve acesso a informações sobre saúde sexual e 
IST’s sem sair de casa, promovendo conhecimento de modo rápido, didático e 
relativamente acessível por meio de uma ferramenta tão utilizada atualmente, a internet. 
Desse modo, o presente artigo tem como objetivo relatar as ações realizadas pelo projeto 
no ano de 2020. 
 

Procedimentos Adotados 

 

Com o advento da Covid-19 e a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, 
as reuniões, outrora realizadas semanalmente, de forma presencial, passaram a acontecer 
de forma remota (online), através das plataformas Zoom e Google Meet. 

Neste ano ainda, com intuito de aproveitar as facilidades de interação 
proporcionadas pela modalidade virtual e ampliar o público alvo de nossas ações, 
construímos e realizamos eventos em conjunto com outros grupos acadêmicos regionais, 
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como a Liga Acadêmica de Infectologia da Unioeste (LAINFECTO) e o Coletivo Florescer 
Feminista, ambos projetos vinculados à Unioeste. 

Dentro do contexto imposto pela pandemia, o projeto buscou realizar eventos online 
a fim de discutir temáticas que permeiam a educação sexual, contando com a presença de 
palestrantes especialistas na área de IST’s, saúde sexual e reprodutiva da mulher, 
educação e assistência farmacêutica. Este novo formato de eventos, transmitidos pelo 
YouTube, possibilitou atingir pessoas de outros municípios e estados, através da 
divulgação no perfil social da rede Instagram (@istejaprevenido). 

Em relação ao uso de mídias sociais, o Coletivo ISTeja Prevenido mantém duas 
contas (FACEBOOK e INSTAGRAM) desde dezembro de 2017, com objetivo de propagar 
informações sobre as ISTs, através de postagens, notas técnicas e divulgação de eventos, 
além de caracterizar um espaço para interação com o público. Buscando atender às novas 
demandas advindas com a pandemia, expandimos nossas redes sociais para o Twitter, 
rede social com alto engajamento e alcance do público jovem. 

Além disso, a produção acadêmico-científica ocorreu através de participação e 
divulgação do projeto em congressos nacionais. 

E sob outra ótica, no intuito de renovar o corpo estudantil extensionista, adaptamos 
o processo de seleção para a modalidade virtual, ocorrendo este ao final de 2020 e sendo 
composto por três fases. 
 

Resultados 

 

Tradicionalmente, as reuniões do coletivo ocorriam semanalmente às quartas-feiras, 
às 19 horas, no prédio da ADUC (1º andar) no campus da Unioeste, com o objetivo de 
planejar, discutir e avaliar as ações do coletivo. Devido à pandemia de Covid-19, os 
encontros passaram a ocorrer remotamente, via plataforma Google Meet e Zoom, ainda 
semanalmente. No período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, ocorreram 24 reuniões 
remotas online, registradas no livro Ata Online. A frequência de todos os integrantes 
manteve-se alta ao longo do ano de 2020, e as reuniões, apesar de remotas, permitiram a 
devida comunicação entre os integrantes do coletivo, assim como a livre discussão e 
tomada de decisões consensuais, tal qual ocorria presencialmente. 

Ainda, entre janeiro de 2020 e dezembro do mesmo ano, foram realizadas reuniões 
em parceria com a LAINFECTO e com o Coletivo Florescer Feminista. As reuniões 
ocorreram remotamente e permitiram a idealização, o planejamento e a divisão das funções 
e metas de cada acadêmico para a execução dos eventos realizados durante o período.  

O projeto teve a experiência de realizar dois eventos online, transmitidos através do 
Youtube, contando com a presença de palestrantes especialistas na área de IST’s, saúde 
sexual e reprodutiva da mulher, educação e assistência farmacêutica. Dessa forma, a 
divulgação foi realizada de forma online, por meio das mídias sociais, sendo possível atingir 
pessoas de outros municípios e com faixas etárias variáveis. 

O primeiro evento, intitulado “Aula aberta: Desmistificando o HIV/AIDS”, contou com 
a participação da enfermeira e coordenadora do Centro Especializado em Doenças Infecto-
Parasitárias (CEDIP), Josana Aparecida Dranka Horvath. Seu objetivo foi esclarecer e 
desmistificar dúvidas e incertezas que pairam sobre a temática, refletindo positivamente na 
promoção do acesso à informação, diálogo e reflexão. A atividade foi gratuita e dentre os 
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inscritos, houve participantes de diversas regiões do país. A aula encontra-se gravada no 
canal do YouTube, contando atualmente com 1.138 visualizações, tendo de forma síncrona 
alcançado 224 acessos simultâneos. 

Nos meses de setembro e outubro, realizou-se o “I Simpósio de Saúde Sexual e 
Reprodutiva da Mulher do Oeste do Paraná”, em parceria com o Coletivo Florescer 
Feminista, cujo objetivo foi esclarecer temas e tabus pertinentes a saúde sexual. As 
palestras foram ministradas por docentes e egressos da universidade das áreas de 
Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e História, com as seguintes temáticas: 
“Desmistificando o uso de contraceptivos orais”, “Sistema reprodutor feminino: anatomia, 
fisiologia e prevenção de enfermidades”, “Saúde da mulher: corpo e sexualidade”, “O que 
você precisa saber sobre as disfunções sexuais” e “Vivências femininas: gênero, identidade 
e sexualidade”. Ainda, a atividade obteve 165 inscritos, foi gratuita e encontra-se gravada 
no canal do Coletivo ISTeja Prevenido no YouTube. 

Por fim, criamos o quadro “ISTeja Em Casa”, cujo propósito foi estreitar a interação 
entre os participantes do projeto com o público-alvo. Neste contexto, as redes sociais se 
tornaram o foco de expansão à informação do Coletivo, e este quadro trouxe praticidade e 
uma forma divertida de compartilhar os conteúdos. Nele, séries, documentários, pockets e 
filmes, foram semanalmente indicados, com temas relacionados à sexualidade, gênero, 
violência contra a mulher, preconceito à população LBGTQIA+ e prevenção de IST’s, 
podendo ser consumidos no conforto de casa do público. 

Em um ano pandêmico, onde o distanciamento social foi essencial para conter a 
infecção do vírus Covid-19, o projeto encontrou maneiras de interação com seu público 
alvo, utilizando de forma intensa as redes sociais, com foco no Instagram, Facebook e 
Twitter. Atualmente, o perfil do projeto é identificado como @istejaprevenido. Nesta rede 
social, todas as campanhas, divulgações e comunicados foram feitas no ano de 2020, 
totalizando 274 fotos, distribuídas em 80 posts. Por conta da possibilidade de interação, o 
Instagram foi a rede social que teve maior engajamento e alcance ao público. No momento, 
a conta apresenta 1.125 seguidores, sendo que 44,2% desse público reside em 
Cascavel/PR. Sobre a faixa etária de seguidores, pode-se afirmar que 57,5% são jovens 
(entre 18 a 24 anos), em seguida 29,2% adultos (de 25 a 34 anos), prevalecendo o público 
feminino (79,2%) em comparação ao público masculino (20,8%). 

 

Tabela 1 - Perfil do público alvo da rede Instagram (@istejaprevenido) e número de 
postagens no decorrer do ano de 2020. 
 

Sexo FR 

Mulheres 79,20% 
Homens 20,80% 
Total 100% 

Faixa etária FR 

13-17 0,90% 
18-24 57,50% 
25-34 29,20% 
35 ou mais 11,90% 
Total 100% 
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Localizações FR 

Cascavel/PR 
Outros 
Total 

44,20% 
55,80% 
100% 

Postagens FR 

2020 
Outros anos 
Total 

55,50% 
44,50% 
100% 

 
Na rede social Facebook, o projeto está identificado como “Coletivo ISTeja 

Prevenido”. Se comparado ao Instagram, a página não possui tanto engajamento, visto que 
não é tão acessada pelos jovens. Contudo, apresenta 456 seguidores, sendo que a maioria 
do público reside em Cascavel/PR (332), e o restante está dividido entre as cidades de 
Londrina/PR, Três Barras do Paraná/PR, Curitiba/PR, Toledo/PR, Medianeira/PR, Ponta 
Grossa/PR, Maringá/PR, Campo Grande/MS e Rio de Janeiro/RJ. Quanto ao gênero dos 
seguidores, 74% são do sexo feminino com idades entre 18-24 anos, já 26% são do sexo 
masculino, também com idades entre 18-24 anos. 

Para finalizar o ano de 2020, ocorreu a seleção de novos membros entre os meses 
de agosto a outubro. O processo seletivo foi realizado de forma remota e se constituiu em 
3 fases: a primeira, através do preenchimento de um formulário eletrônico no Google Forms, 
que contou com a participação de 28 alunos de diversas graduações; a segunda fase 
consistiu na elaboração de um vídeo contendo uma apresentação pessoal e foi enviado via 
WhatsApp, sendo que nesta fase, 23 alunos foram selecionados; já a terceira fase se deu 
por meio de uma entrevista online pelo Google Meet, onde 8 alunos foram selecionados 
para o preenchimento das vagas  A primeira reunião com os novos membros foi realizada 
no dia 26 de outubro de 2020, de forma remota, onde houve a apresentação do projeto e 
as divisões de funções para a atuação no coletivo. 

 
Considerações Finais 

 

No decorrer dos quatros anos de sua atuação, o Coletivo ISTeja Prevenido vem 
colaborando com a educação em saúde e prevenção IST’s. Nesta trajetória, o ano de 2020 
foi um período marcado por desafios e ressignificações. Com o advento da pandemia pelo 
SARS-CoV-2, a suspensão das atividades presenciais repercutiu em obstáculos na 
execução das atividades propostas pelo projeto. Nos deparamos com dificuldades 
inerentes a comunicação remota e desafios no desenvolvimento e adaptação de ações 
explicativas e claras que pudessem ter alcance e eficácia neste novo ambiente virtual. 

A intensificação do uso de ferramentas midiáticas e tecnológicas, já utilizadas 
rotineiramente em nossas atividades, foi essencial para a produção e adaptação das ações 
extensionistas, a fim de produzir informação e conteúdo em saúde de forma didática, 
objetiva, porém sem esquecer do acolhimento, aspecto cardinal da extensão. Este reajuste 
de estratégia mostrou-se desafiador e, ainda, em processo de construção e avaliação no 
que diz respeito ao pensar e produzir entre o ambiente acadêmico e comunitário. Por todos 
estes aspectos, é possível concluir que a prática de atividades extensionistas no contexto 
remoto trouxe diversos aprendizados, desafios e dificuldades a serem superados, e 
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evidenciou a capacidade de reinvenção e busca pelo conhecimento através de meios 
alternativos, os quais, futuramente, poderão ser mesclados com os encontros, atividades e 
orientações presenciais, ampliando o horizonte de atuação deste projeto. 
 

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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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA JUNIOR, ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E 

PROMOÇÃO À SAÚDE E DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA.  
 

Fabiana André Falconi1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Bruna Maria Cardozo Rheinheimer2, Barbara Scariot Colombelli3, Amanda 

Stefanello4  
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: CrfJr, Saúde, Farmácia. 
 
Resumo 
 
O CRF-Jr visa desenvolver atividades com o intuito 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 2019 a março de 2020, foram realizadas 10 atividades diferentes, sendo estas 
voltadas à serviços ofertados a comunidade, como atendimentos promovendo a saúde e 
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 
sendo recomendado 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 

 
1 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com. 
2 Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: rheinheimerbruna@gmail.com 
3 Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: scolombellibarbara@hotmail.com 
4 Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: amandastefanello3@gmail.com 
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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 Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de 
Farmácia do Estado do Paraná, promover a relação dos estudantes com a comunidade, e 
aperfeiçoamento das capacidades inter-relacionais, principalmente com o paciente, 
referente à formação acadêmica. 
 
Procedimentos Adotados 
 
No período de junho de 2019 a março de 2020 foi desenvolvido por este projeto de 
extensão um total de dez atividades. Essas atividades foram desenvolvidas com o 
objetivo de focar no acadêmico, como no seu aprimoramento para posterior atuação na 
profissão, com a atenção voltada para a população. Saindo da rotina da universidade, o 
acadêmico pode 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 foram registradas em ATAS. Nas reuniões são inicialmente definidas as campanhas 
e atividades a serem realizadas durante o ano, cria-se então um cronograma, e nas 
reuniões de cada campanha, se organiza os detalhes conforme data de execução de 
cada atividade e a divisão de afazeres pela equipe de trabalho.  Após cada atividade, 
realiza-se um feedback para melhor controle de pontos positivos e negativos para 
contribuir com as atividades do ano subsequente. 
No período da realização do projeto foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
Campanha 5 de maio, palestra o Farmacêutico na Hemoterapia, feira de profissões, 
palestra sobre a atuação do farmacêutico no SUS, palestra sobre as diversas áreas de 
atuação do farmacêutico, Campanha do Dia Internacional do Farmacêutico, Campanha 
Mais Saúde: todos juntos contra obesidade, Jornada Acadêmica de Farmácia, Campanha 
dia das crianças, palestra Outubro Rosa/novembro Azul. 
 
Resultados 
 
As atividades com maior destaque foram as que se repetem anualmente com maior 
participação dos acadêmicos e a colaboração dos docentes. A Campanha do dia 5 de 
maio, pelo Uso Racional de Medicamentos e a Campanha de Foto Proteção, têm parceria 
com o Centro Acadêmico de Farmácia, que em conjunto conseguem fornecer uma maior 
assistência aos pacientes que circulam em áreas de grande fluxo no município de 
Cascavel, Clínicas de Odontologia e Fisioterapia da UNIOESTE.  A  Farmácia Escola, 
localizada no bloco das clínicas, palco de campanhas realizadas pela entidade. Os 
serviços oferecidos nessas campanhas além de prover informações e orientações 
farmacêuticas, também é uma oportunidade para as pessoas terem sua pressão arterial 
aferida, verificação da glicemia capilar, índice antropométrico e orientação sobre o 
descarte de medicamentos. 
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 a problematização, que possibilitem a 
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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, 
possibilitando a troca de saberes entre futuros profissionais e a comunidade, 
ultrapassando os limites da universidade e se soma ao conhecimento popular. 
Neste ano tivemos um evento inédito na Unioeste, e o CRF-Jr pôde colaborar com a 
execução da Feira de Profissões, que teve como objetivo apresentar aos alunos do 
ensino médio de diversas escolas, os cursos que são ofertados na Unioeste, com a 
intenção de ajudá-los na escolha da profissão.  
A fim de expor aos alunos as diversas áreas de atuação, farmacêuticos de diferentes 
especialidades contaram suas experiencias na forma de palestras que ocorreram em 
datas comemorativas, como o dia mundial do doador de sangue, com palestra do 
farmacêutico na hemoterapia, dia internacional do farmacêutico, com quatro profissionais, 
um a cada semana de setembro, contando sobre a área escolhida.  
A campanha do dia internacional do farmacêutico, teve 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 
responsabilidades 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 aos medicamentos. Entre os problemas 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 adquirirem medicamentos são orientadas sobre seu uso (SANTOS, 2009). Por isso, 
em todos os anos realiza-se a campanha do “5 de maio” sobre o uso racional de 
medicamentos, para alertar a população sobre riscos de uso incorreto de fármacos e 
sobre a importância da correta orientação sobre a posologia do medicamento. 
O CRF-Jr realiza campanhas de cunho beneficente, em várias épocas do ano, como a do 
dia das crianças, para aguçar o espírito de solidariedade e incentivar o desenvolvimento 
de projetos sociais dos acadêmicos com a comunidade. E, 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, é realizado 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 diversas áreas diferentes que poderão seguir 
quando farmacêuticos. 
Entre palestras e campanhas, 150 pessoas foram beneficiadas. Tanto acadêmicos quanto 
comunidade puderam usufruir dos eventos, podendo ser considerado um benefício de 
mão dupla, onde a população recebe auxílio dos estudantes e os acadêmicos podem 
colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos. 
Nas figuras da 1 a 2 é possível verificar algumas campanhas desenvolvidas. 
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Figura 1 – Campanha do Dia Internacional do Farmacêutico, setembro 2019 
 

 
 
 

Figura 2 – Dia das Crianças, outubro 2019 
 
Considerações Finais 
 
A cada ano, nota-se por meio da comunidade, que os projetos realizados são lembrados 
com importância para o cuidado com os pacientes, por professores e acadêmicos que 
colaboram na sua execução. Com isso, o projeto tem um estímulo 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 
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COVID-19 E SUA RELAÇÃO COM OS ENCARCERADOS E AGENTES 

PENITENCIÁRIOS 
 

Franciele Ani Caovilla Follador1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Alana Pivetta2, Lucas Bado2, Luiz Fernando de O. Simplício2, Giovana F. 

Tessaro3, Ana Clara Massarollo4, Ana Paula Vieira1, Roberto Shigueyasu Yamada1, 
Lirane Elize Defante Ferreto1, Gisele Arruda1 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: saúde; agentes penitenciários; apenados. 
 
Resumo 
 
O projeto “Atenção em saúde aos apenados e agentes penitenciários da penitenciária 
estadual de Francisco Beltrão-PR” visa promover a saúde de apenados e agentes 
penitenciários que diariamente encontram-se em um espaço físico que é a Penitenciária 
Estadual de Francisco Beltrão. São desenvolvidas inúmeras atividades dentro do projeto, 
dentre elas: palestras educativas por meio de vídeos aos apenados e presencialmente 
aos agentes penitenciários sobre temas relacionados à saúde, além de análise da 
qualidade microbiológica das refeições servidas no local. Também realizou-se a 
abordagem sobre saúde mental, como forma de prevenção dos transtornos metais, nessa 
população, através da informação sobre caracterização de tais transtornos. Durante a 
pandemia da Covid-19 as ações foram drasticamente diminuídas e por isso intensificou-se 
a pesquisa bibliográfica, principalmente sobre o tema da atualidade, a Covid-19, 
apresentando as estatísticas relacionados ao Paraná e a Penitenciária Estadual de 
Francisco Beltrão. 
 
Apresentação 
 
A pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil proporcionando diversos desafios, 
especificamente no campo jurídico, onde ocorreu, de imediato, preocupação por parte das 
autoridades públicas com a questão penitenciária, uma vez que o sistema prisional 
brasileiro se encontra frágil e sobrecarregado (CRISPIM et al., 2021; BAYERL et al., 
2020). Com base nos dados do último Infopen (Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias), o Brasil possui 726 mil pessoas em privação de liberdade, sendo que há 

                                            
1 Professores do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Unioeste Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
francaovilla@hotmail.com. 
2 Acadêmicos, Medicina, CCS, campus Francisco Beltrão, Bolsistas. 
3 Acadêmica, Nutrição, CCS campus Francisco Beltrão.  
4 Discente, Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Campus de 
Francisco Beltrão.  
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apenas 436 mil vagas disponíveis, e do total da população carcerária 250 mil possuem 
algum tipo de doença crônica (BRASIL, 2017).   
O hiperencarceramento impulsiona problemas igualmente conhecidos, tais como 
ambiente insalubre e umidade nas celas, tornando terreno fértil para a propagação de 
doenças infectocontagiosas, como a tuberculose, hanseníase e, no contexto atual, a 
propagação do Covid-19 nessa população (CRISPIM et al., 2021; SANCHEZ et al., 2020). 
Nesse sentido, tem-se como objetivo que ao longo do funcionamento do projeto seja 
possível minimizar os problemas relacionados à saúde dos apenados e do trabalhador 
penitenciário no sentido de sensibiliza-los quanto ao uso correto de equipamentos de 
segurança e normas de segurança em saúde. Diante dos números da pandemia e a 
dificuldade na realização de atividades presenciais no desenvolvimento do projeto, 
levantou-se dados sobre a pandemia nas penitenciárias e também elaborou-se vídeos 
educativos sobre temas relacionados a pandemia e saúde de forma geral. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, além do desenvolvimento da atividade 
extensionista através da realização de elaboração de vídeos educativos sobre diversos 
temas na área da saúde, dentre eles com informações sobre a Covid-19, uso de 
equipamentos de segurança e medidas de higiene, bem como sobre saúde mental, 
enviados para a equipe de saúde da penitenciaria a fim de que disseminassem entre a 
comunidade interna. 
As atividades do Projeto são desenvolvidas por professores e alunos dos cursos de 
Medicina e Nutrição, e do mestrado em Ciências Aplicadas a Saúde, da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná campus Francisco Beltrão.  
No ano de 2019, anteriormente à pandemia de Sars-Cov-2, as atividades eram realizadas 
semanalmente, no sentido de atender as famílias, apenados e agentes penitenciários. 
Além das palestras realizadas para este público já citado, eram realizadas distribuições de 
panfletos educativos, verificações do índice de massa corpórea, aferição de pressão 
arterial e de outros sinais vitais, além da análise microbiológica da alimentação. Assim, o 
projeto tem tido grande aceitação e receptividade por parte da comunidade penitenciária, 
tendo em vista a melhora na saúde que as ações realizadas proporcionam.  
 
Resultados 
 
Sendo assim, no período decorrente do projeto foi realizado levantamento bibliográfico 
sobre saúde prisional em tempos de Pandemia, uma vez que diante do quadro de graves 
problemas estruturais nos presídios nacionais, a potencial disseminação da Covid-19 é 
superior ao ambiente externo, trazendo graves impactos, tanto para a população 
encarcerada quanto para os trabalhadores do sistema prisional e suas famílias, que são 
igualmente sujeitas à contaminação (SANCHEZ et al., 2020; BARROS et al., 2020) 
Deve-se destacar que há apenados e agentes penitenciários idosos e/ou portadores de 
patologias associadas à evolução para formas graves e fatais de COVID-19, entre as 
quais, diabetes, cardiopatias, hipertensão, insuficiência renal, asma, HIV/aids e 
tuberculose fazem parte do grupo de risco e que diante da superlotação, dificuldade de 
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distanciamento, higienização precária, falta de atendimento médico e racionamento de 
água nos presídios brasileiros encontram-se em grande vulnerabilidade frente ao vírus 
(CRISPIM et al., 2021; SANCHEZ et al., 2020; BAYERL et al., 2020). Dessa forma, tratar 
dos impactos da pandemia de COVID-19 no confinamento real das prisões exige dar 
visibilidade ao que ocorre no interior desses estabelecimentos e repercute no cotidiano 
familiar de pessoas que cumprem pena privativa de liberdade (BARROS et al., 2020).  
De acordo com o informe epidemiológico do dia 27/01/2021, disponibilizado pela 
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA), haviam sido notificados, até o dia 
20/01/2021, 2.224 casos confirmados de COVID-19 na população privada de liberdade, 
além de 2.341 casos suspeitos.  
Referente ao aspecto do comportamento da incidência do número de casos de COVID-19 
nas penitencias das regiões Sudeste e Sul podemos inferir que houve alternâncias entre o 
comportamento crescente e decrescente ao longo de todo o período de quarentena. 
Destacamos que em 15 de junho de 2020, a região sul acumulava 5,7% dos casos de 
COVID-19 entre as pessoas privadas de liberdade e no final de julho houve aumento 
significativo no numero de casos passando a representar 16,5%, tal fato pode estar 
relacionado ao aumento do numero de testes rápidos realizados a partir do mês de julho 
de 2020 ou a rápida disseminação do coronavirus nessas unidades (CRISPIM et al., 
2021).  
Em relação a penitenciaria Estadual de Francisco Beltrão, até o início do mês de 
fevereiro, conforme boletim epidemiológico municipal, contabilizou-se 38 positivados entre 
os detentos e 29 positivados entre os agentes penitenciários. A Penitenciária tem 
atualmente mais de 2.000 mil detentos (número que varia de acordo com transferências e 
liberdade) e 165 agentes penitenciários. Contudo, existe uma limitação para essas 
informações, tendo em vista que a coleta de dados é feita a partir do preenchimento do 
campo “Ocupação”, ocorrendo subnotificação devido ao preenchimento incorreto da ficha 
de notificação para COVID-19. Um dos fatores que explica a subnotificação é a baixa 
testagem dos apenados para a doença, o que acaba por agravar a situação, 
transformando o Brasil no segundo país com o maior número de casos confirmados na 
população privada de liberdade (CRISPIM et al., 2021; BRASIL, 2021). 
Diante disso, podemos destacar também que boa parte de medidas preventivas para 
evitar a disseminação do Sars-Cov-2 foram adotadas pelo Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen) como a suspensão de visitas sociais e dos atendimentos de advogados, 
salvo necessidades urgentes ou que envolvem prazos processuais não suspensos, e 
escoltas, a aquisição de insumos de saúde necessários para a prevenção contra o covid 
19, como álcool etílico 70%, avental descartável, luvas, mascaras cirúrgicas e óculos de 
proteção individual, a realização de videoconferências e o reforço que as unidades 
prisionais devem seguir dos protocolos publicados pelo Ministério da saúde sobre o 
coronavirus (BRASIL, 2020).   
 
Considerações Finais 
 
É essencial um plano de contingência para as prisões que adeque e torne operacionais as 
medidas preconizadas para a população geral. Como, por exemplo, pode-se destacar a 
importância de disponibilizar materiais básicos de saúde e higiene, possibilitar a 
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realização de videoconferências com representantes e familiares aos apenados, promover 
a disponibilidade de testagem das pessoas presas, profissionais de segurança e de saúde 
com quadro gripal, mesmo que leves, para que sejam testados o mais rapidamente 
possível e, se positivos, fiquem isolados. A priorização da vacinação poderá reduzir a 
contaminação e desenvolvimento da COVID-19.   
Em conjunto, podemos destacar a importância da manutenção de meios seguros para a 
propagação de informações a respeito dos aspectos em saúde à população carcerária e 
dos agentes penitenciários, dando ênfase nas patologias que acometem em maior escala 
essa população, uma vez que a informação e a disponibilização de ajuda medica são 
primordiais para garantir o bem estar e a manutenção da saúde nesses indivíduos.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Coordenadora da ação: Franciele Ani Caovilla Follador. E-mail: francaovilla@hotmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
41298/2013 
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EFEITOS DO MÉTODO PILATES NA FLEXIBILIDADE CORPORAL DE INDIVÍDUOS 

SEDENTÁRIOS 
 

Sheila Karina Lüders Meza1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Bruna Badotti Maciel2, Caren Tais Bülow3, Tainara Buliani da Mata4 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Pilates; Indivíduos Sedentários; Programa de Extensão. 
 
Resumo 
 
O sedentarismo mostra-se diretamente relacionado ao enfraquecimento da musculatura 
corporal e nas consequentes alterações do sistema musculoesquelético que acarretam 
em dores e limitações funcionais. O treinamento de Pilates® visa melhorar a flexibilidade 
geral do corpo, através do fortalecimento do “centro de força”, além da melhora da 
postura e coordenação da respiração com os movimentos realizados. Visando o 
movimento consciente sem fadiga e dor, o método baseia-se em seis princípios: a 
respiração, o controle, a concentração, a organização articular, o fluxo de movimento e a 
precisão. É um método que trabalha com exercícios musculares de baixo impacto, 
fortalecendo intensamente a musculatura abdominal. Entretanto, mesmo com os efeitos 
benéficos proporcionados pela técnica, existe escassez de estudos acerca dessa 
modalidade terapêutica (BERTOLLA et al., 2007). Objetivou-se fornecer o atendimento 
contínuo a população sedentária, por meio de programas de exercícios do método Pilates, 
buscando evidenciar melhora funcional e da qualidade de vida. 
 
Apresentação 
 

O método Pilates® foi desenvolvido por Joseph Pilates a cerca de 100 anos atrás e 
tem como base um conceito denominado de contrologia. Segundo Pilates, contrologia é o 
controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. É a correta utilização e 
aplicação dos mais importantes princípios das forças que atuam em cada um dos nossos 
ossos, com o completo conhecimento dos mecanismos funcionais do corpo (KOLYNIAK; 
CAVALCANTI; AOKI, 2004). 

 
1Mestre, Docente, Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel. E-mail: 
sheila.meza@unioeste.br. 
2 Discente, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e Saúde, Cascavel. E-mail: 
brunabadotti@hotmail.com. 
3 Discente, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e Saúde, Cascavel. E-mail: 
karen_bulow@hotmail.com. 
4 Discente, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e Saúde, Cascavel. E-mail: tai.damata@hotmail.com 
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A flexibilidade é definida como a amplitude de movimento de uma articulação ou de 
uma série de articulações. A promoção de maiores níveis de flexibilidade ocorre pelo 
emprego sistematizado de estímulos de alongamentos, que são solicitações de aumento 
da extensibilidade do músculo e de outras estruturas, mantidas por um determinado 
tempo. Os alongamentos baseiam-se no princípio de ativação de fusos musculares e 
órgãos tendinosos de golgi, sensíveis às alterações no comprimento e velocidade e, na 
tensão dos músculos, respectivamente. Os impulsos destes receptores provocam 
respostas reflexas, que por sua vez induzem adaptações nas unidades 
musculotendíneas, as quais são benéficas para o ganho da mobilidade articular 
(BAGRICHEVSKY, 2005). 

Pressupõe-se que o método Pilates seja capaz de melhorar a flexibilidade geral do 
corpo, o alinhamento postural e a coordenação motora, além do aumento da força 
muscular, o que demonstra uma relação direta com o processo de reeducação postural, 
melhora do controle motor e do recrutamento muscular. Nesse contexto, vale ressaltar 
que a função muscular tem uma íntima relação com o alinhamento postural, como 
demonstrado por estudos que verificaram melhorias no alinhamento postural e na 
amplitude de movimento de indivíduos submetidos a métodos de reeducação postural 
realizados em solo, indicando que os efeitos de exercícios realizados em decúbito podem 
ser transferidos para a postura em pé. De fato, verificou-se que a aplicação do Pilates 
gerou ganhos de flexibilidade e força muscular de bailarinos (SINZATO et al., 2013). 

Sendo uma das técnicas utilizadas pelo fisioterapeuta no tratamento de diversas 
disfunções, torna-se imprecidível que se conheçam suas aplicações, contra-indicações, 
forma de utilização, além de outras características; oferecendo ao paciente a técnica de 
forma adequada à alteração apresentada (SILVA; MANNRICH, 2009). 

A flexibilidade é um importante componente da aptidão física relacionada à saúde 
por estar relacionado, quando em níveis adequados, à prevenção de alterações posturais, 
de dores lombares e a um menor risco de lesões ósteo-mio-articulares. 

Como a flexibilidade é específica por articulação, existe certa dificuldade em medir, 
e conseqüentemente em avaliá-la de forma geral nos indivíduos (MOREIRA et al., 2009). 
Todavia, especialistas sugerem que a medida de flexibilidade da região inferior das 
costas, do quadril e dos músculos ísquio-tibiais deva estar presente em avaliações, pois 
estas regiões quando apresentam níveis baixos de flexibilidade podem causar alteração 
no ritmo lombopélvico, aumentando a probabilidade de aparecimento de dores nas costas 
e problemas posturais. Para a medida de flexibilidade da região inferior das costas, do 
quadril e dos músculos ísquiotibiais existem diversos testes clínicos e instrumentos, como 
o inclinômetro, o goniômetro, o flexômetro, as fitas métricas, as radiografias, dentre 
outras. Apesar dessa diversidade, grande parte das baterias de testes de ApFRS 
recomendam a utilização do teste sentar-e-alcançar (SA) para a avaliação da flexibilidade 
(MOREIRA et al., 2009). 

Evidências disponíveis na literatura sugerem a utilização do teste de SA como uma 
alternativa adequada para a medida da flexibilidade das regiões lombar, do quadril e dos 
músculos ísquio-tibiais. Tais informações são importantes principalmente quando o 
objetivo é realizar levantamentos populacionais, pois é uma forma de medida simples e 
que não exige equipamentos sofisticados. Contudo, é importante destacar que, mesmo 
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com tantas facilidades e pontos a favor da utilização do teste de SA em algumas 
situações ainda existe dificuldades (MOREIRA et al., 2009). 

 
Procedimentos Adotados 
 

Os atendimentos foram realizados na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), campus Cascavel, em uma sala preparada para a prática do método 
Pilates, com espaço suficiente para utilização dos equipamentos que forem necessários. 
O programa conta com equipe de discentes do curso de fisioterapia (colaboradores), sob 
supervisão da coordenadora do Programa Re-vivendo a Saúde – Sheila Karina Lüders 
Meza e Prof. Ms. Juliana Cristina Frare, especializada no método Pilates, os mesmos 
receberão treinamento necessário para desempenhar as atividades propostas. 
 Foram selecionados indivíduos independente de sexo e idade, que não possuíam 
contraindicações para realização de atividade física e que sejam sedentários. Os mesmos 
receberam as instruções necessárias para realização dos atendimentos, tais como, 
vestimenta ideal, cumprimento dos horários e presença em todos os treinamentos. 
 Puderam participar tanto a comunidade interna (acadêmicos, funcionários) quanto 
a comunidade externa (residentes em Cascavel) da Universidade. Todos iniciaram as 
atividades após a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, contendo 
informações sobre sua participação, direitos e deveres. 
 Após esse processo, os participantes foram submetidos a uma avaliação inicial, 
onde foi analisada além da flexibilidade, avaliação postural e circunferências corpóreas. 
 A flexibilidade foi analisada principalmente pela capacidade de realizar 
alongamentos, com a medição em centímetros da capacidade máxima individual de 
alongamentos dos músculos isquiotibiais. 

As circunferências corpóreas foram feitas com auxílio de uma fita métrica; fazendo 
medidas do abdome, cintura, quadril e coxas. Com o indivíduo em posição ortostática, 
pernas estendidas, pés juntos, abdome relaxado e braços estendidos ao longo do corpo. 
 A avaliação postural foi realizada em vista anterior, posterior e lateral, buscando a 
identificação de possíveis desalinhamentos da coluna vertebral. Como forma de 
comparação, todas as posturas serão fotografadas. 
 Os treinamentos foram planejados de modo a trabalhar todo o corpo, melhorando a 
capacidade funcional e o alongamento muscular. Podendo ser utilizados auxílio de bola 
suíça, bastões e elásticos. Os mesmos são realizados em séries, com aproximadamente 
dez repetições. E os treinos modificados a cada duas semanas, de acordo com a 
evolução dos participantes. 
 Ao início de cada aula são realizados aferição de pressão arterial e aquecimento. 
Ao final, exercícios de relaxamento e nova aferição da pressão arterial. 
 
Resultados 
 

Foi realizado o atendimento contínuo a população sedentária, por meio de 
programas de exercícios do método Pilates, buscando evidenciar melhora funcional e da 
qualidade de vida. Atendimento a pacientes portadores de disfunções 
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musculoesqueléticas que afetem sua flexibilidade para atividades de vida diária e que 
possuam dificuldades para conseguir atendimento de fisioterapia – método Pilates.  

Ao decorrer das atividades houve melhoras significativas, destacando-se a 
correção postural, redução das tensões musculares e alívio da dor principalmente na 
região da coluna lombar. Além disso, ocorreu a redução de desconfortos musculares, 
melhora no equilíbrio e coordenação, alívio de estresse, apesar de não ter sido possível 
realizar a avaliação final devido a pandemia do COVID-19. Houve colaboração nas 
atividades administrativas do programa, elaboração do relatório semestral e orientações 
gerais aos participantes do Método Pilates enquanto suspensas as atividades. 
 
Considerações Finais 
 
 A experiência vivenciada pelos colaboradores – discentes do curso de Fisioterapia 
– mostrou-se positiva e enriquecedora, uma vez que permite acompanhar completamente 
os efeitos do método escolhido, realizando todas as etapas – avaliação, tratamento, 
verificação dos efeitos do tratamento – da intervenção.  

Trata-se de um método amplamente utilizado e que demonstra resultados positivos, 
permitindo ir além do que é abordado no currículo da graduação, mostrando a eficácia 
desta prática em prol de atender as necessidades do indivíduo.  

Ante ao exposto, nota-se que vivenciar esta experiência em um programa vinculado 
à universidade leva a infindáveis reflexões de aprimoramento profissional, que deve 
pautar-se sempre na assistência efetiva para o indivíduo. 
 
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) 
 
25464/2008 - Programa Re-vivendo a saúde – Os benefícios da Naturopatia 
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ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NA ALA DE DESINTOXICAÇÃO DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ (HUOP):CAPACITAÇÃO DOS 
COLABORADORES  

 
Gicelle Galvan Machineski1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Simone Domingues Garcia2, Nelsi Salete Tonini3, Vanessa Suéllen Valgas4 
Louize Cristine Rossi5, Renata Röse Ferreira6, Mariza Aparecida Rocha7, Bárbara 
Bachiega Dos Santos8, Paola Makielle Picolo9, Marina Helena Forlin10, Renata Lane 
Pagno11, Bruna de Oliveira Martelli12, Ana Julia Buratto, Tatiane Camargo13. 
 

Área Temática: Saúde  
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Saúde mental; Políticas públicas; Enfermagem. 

 
Resumo 
 
Objetivo: Discutir temas de saúde mental com acadêmicas de enfermagem e 
colaboradores. O projeto foi dividido em duas fases, a primeira a problematização de 
artigos científicos e a segunda a prática na ala de desintoxicação do HUOP, para 
vivenciar situações problematizadas na teoria. Considera-se importante contemplar a 
implementação do projeto terapêutico singular para usuários da ala de desintoxicação do 
HUOP, parte da rede de atenção psicossocial no atendimento a crianças e adolescentes.  
 
Apresentação 
 
A atenção em saúde mental foi redirecionada a partir do movimento da Reforma 
Psiquiátrica que se iniciou em meados da década de 1970 e culminou com a promulgação 
da lei 10.216/2001, mantendo-se como processo até os dias atuais. Apesar dos avanços 
e retrocessos que a política nacional de saúde mental vem apresentando no decorrer do 

 
1 Enfermeira. Doutora em enfermagem, Docente do colegiado de enfermagem, Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, campus Cascavel. E-mail: gmachineski@gmail.com. 
2 Enfermeira. Doutoranda em ensino de ciências, Docente do colegiado de enfermagem, Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, campus Cascavel. E-mail: sidomingues@yahoo.com.br. 
3 Enfermeira. Doutora em enfermagem, Docente do colegiado de enfermagem, Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, campus Cascavel. E-mail: nelsitonini@hotmail.com. 
4 Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: nessa_valgas@hotmail.com. 
5Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: louizerossi13@gmail.com. 
6 Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: renata_roseferreira@hotmail.com. 
7Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: marizaoncoclin@gmail.com. 
8Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: barbara.bachiega@hotmail.com. 
9 Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: makiola0274@gmail.com. 
10Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: marinahelenaforlin@gmail.com. 
11 Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: renata.mj@hotmail.com. 
12 Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: brudeolimartelli@gmail.com. 
13 Acadêmica de enfermagem, campus Cascavel. E-mail: tatianequinze@hotmail.com. 
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tempo, pode-se dizer que o atual modelo de atendimento ao sofrimento psíquico, baseado 
em serviços e práticas substitutivos ao manicômio, trouxe benefícios para os usuários no 
sentido de humanizar o cuidado.  
Referente aos serviços oferecidos, nos primeiros cinco anos do novo século, após a 
aprovação da Lei da Saúde Mental, o Ministério da Saúde direcionou a assistência em 
saúde mental privilegiando os serviços de base comunitária, garantindo na lei a proteção 
e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Foram então progressivamente 
desativados leitos hospitalares e se consolidou, finalmente, uma política pública em saúde 
mental (OLIVEIRA; SZAPIRO, 2020). 
Assim, como a reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil alcançada pela 
Reforma Psiquiátrica não se limita à oferta de novos serviços ou à reestruturação de 
modelos assistenciais. Por se tratar de uma profunda alteração da resposta social à 
loucura, implica mudanças de ordem política, ideológica, ética e de sentido nas 
concepções de clínica e de reabilitação. Uma ‘clínica ampliada’ preconiza uma clínica 
singular, na qual cada caso é um caso, enquanto dialoga e incorpora criticamente outros 
saberes e diretrizes, que destaca questões como o vínculo, a resolutividade e a 
responsabilização. O conceito da ‘clínica ampliada’ se contrapõe ao de uma ‘clínica 
degradada’ (dos pronto-atendimentos, funcionando na lógica da queixa-conduta) 
(OLIVEIRA; SZAPIRO, 2020). 
Com isso, é preciso capacitar para esse cuidado, tendo-se como referência as mudanças 
no modelo assistencial decorrentes da reforma psiquiátrica e, em consequência, a 
inserção da pessoa com transtorno mental no hospital geral. Para que isso ocorra os 
profissionais envolvidos devem repensar o cuidado oferecido, buscando formas de assistir 
a pessoa com transtorno mental considerando o âmbito biopsicossocial, advindas do 
desenvolvimento técnico científico e as mudanças na política de saúde mental (SILVA et 
al.,2012).   
Em estudo, Silva, et al (2012) aponta que os trabalhadores apresentaram   dificuldades   
para   o   cuidado de enfermagem    aos    pacientes    em   sofrimento psíquico. As 
limitações a este cuidado foram mais valorizadas do que as potencialidades. Um dos 
fatores que pode influenciar é dissociação histórica entre   o   cuidado   somático   e   
psiquiátrico   que ocorreu/ocorre no Brasil, demarcando espaços separados   e   
excludentes   para   portadores   de transtornos mentais. As    ações    que    atualmente    
inserem    esse cuidado nos hospitais gerais ainda carecem de incentivo e, na área de 
enfermagem, requerem uma    mudança    cultural    e    técnica    para    o 
desenvolvimento de ações de atenção psicossocial     em     todos     os     contextos     de  
assistência.    Integrar ações de saúde mental na assistência de enfermagem de hospitais 
gerais universitários   qualifica   esta   assistência, sendo fundamental   a enfermagem 
explorar mais este campo de atuação. 
Referente aos acadêmicos, é preciso ampliar a oferta de projetos que visem mostrar a 
saúde mental de uma forma mais ampla, inserida nos serviços de saúde como um todo, 
sendo essencial para uma formação humanizada e diferenciada. Considera-se que 
quando os estudantes de graduação, se integram nos serviços como estagiários, 
contribuem de forma significativa para a mudança dos conceitos que sustentam o cuidado 
em saúde mental (MARTINS et al., 2018). 

1369



 

 

Esse fator foi estratégia bem-sucedida para estimular a formação segundo uma nova 
lógica assistencial e trazer mão de obra qualificada aos serviços, uma vez que egressos 
do curso em estudo citado optaram pela atuação nos CAPS. Verificou-se que quando as 
enfermeiras docentes possuíam conhecimento sobre a Reforma Psiquiátrica em nível 
nacional e local, e sobre as circunstâncias político-assistenciais que envolviam esse 
movimento, houve contribuição para ensinar e difundir as diretrizes do movimento de 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, tanto na teoria quanto na prática assistencial, educacional 
e gestora. Assim, a dinâmica de fluxo de conhecimento estava no sentido da atenção 
biopsicossocial, uma vez que houve transformações e contribuições significativas 
realizadas pelas enfermeiras, em conjunto com os profissionais da equipe interdisciplinar 
dos CAPS e estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem (MARTINS et al., 
2018). 
Assim, o objetivo foi discutir temas de saúde mental com acadêmicos de enfermagem 
visando qualificar o serviço oferecido ao usuário em uma unidade voltada a pacientes de 
saúde mental de um hospital universitário do oeste do Paraná. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto foi dividido em duas fases, sendo a primeira a problematização de artigos 
científicos de saúde mental pré-selecionados pelos docentes e enviados com tempo hábil 
para estudo das acadêmicas do segundo e terceiro ano de enfermagem. Após o envio era 
realizada a divisão do grupo em duplas para fazer um breve relato do material da leitura 
(até 15 minutos) a ser discutida nos encontros virtuais realizados via Microsoft Teams a 
cada 15 dias para discussão das temáticas, com duração de uma hora. 
Durante a capacitação realizada online de forma assíncrona e síncrona pela plataforma 
Microsoft Teams, foram discutidos os seguintes temas: conceito de substâncias 
psicoativas, Políticas de saúde para atenção a usuários de SPA e suas famílias, Equipes 
e serviços de atendimento a usuários de SPA e suas famílias,  Assistência à saúde de 
usuários de SPA e suas famílias, Estratégias para o cuidado em saúde mental para 
usuários de SPA e suas famílias, educação permanente em saúde e, atenção 
psicossocial e bem viver. 
A segunda fase corresponde a prática realizada na ala de desintoxicação do HU, local em 
que as acadêmicas poderão vivenciar situações problematizadas na teoria e que exigem 
embasamento científico para serem planejadas e sistematizadas pela equipe de 
enfermagem. Nessa segunda fase enfatiza-se o desenvolvimento de ações que visem a 
implementação do projeto terapêutico singular para os usuários do serviço, assim como a 
capacitação dos profissionais envolvidos na assistência a essa clientela e; orientar o 
desenvolvimento das capacidades gerenciais do enfermeiro e sua equipe para o cuidado 
nessa unidade especializada. Para tanto, serão realizadas reuniões com a equipe 
multiprofissional e a equipe de enfermagem da ala de desintoxicação do HUOP, a fim de 
estabelecer as prioridades das ações a serem desenvolvidas tanto em relação ao projeto 
terapêutico singular do usuário quanto para as capacitações e competências gerenciais.  
 
 
Resultados 
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A primeira fase do projeto, que correspondeu as discussões teóricas com as acadêmicas, 
apresentou resultados positivos que foram citados em um questionário de avaliação. As 
estudantes pontuaram questões importantes como um novo olhar ao usuário de serviços 
de saúde mental, maior percepção humanizada do cuidado oferecido, valorização do 
serviço realizado pelas equipes de saúde, necessidade de constantes atualizações e 
conhecimento histórico da reforma psiquiátrica e das políticas públicas voltadas a saúde 
mental.  As acadêmicas destacaram que o projeto foi um diferencial para a formação 
delas e uma atividade que fez diferença durante o período da pandemia, já que ao 
oferecer um espaço de problematização, houve um fortalecimento do que é abrangido 
durante a graduação em saúde mental e também um compartilhamento do que estamos 
vivenciando no momento e a saúde mental das próprias acadêmicas.  
Com o desenvolvimento do projeto espera-se contribuir para o atendimento ao usuário de 
substâncias psicoativas quanto a desintoxicação e reabilitação; para a capacitação da 
equipe de enfermagem e o desenvolvimento das habilidades gerenciais para esse 
cuidado, além de instrumentalizar as acadêmicas de enfermagem na educação em saúde 
e na ênfase de uma assistência humanizada. 
 
Considerações Finais 
 
Ao contemplar temas de saúde mental que abordem a realidade dos serviços de saúde 
mental e de seus usuários, o projeto terapêutico singular, a reestruturação dos serviços e 
a importância de compreender suas mudanças e influências, considera-se que os 
acadêmicos e profissionais da saúde ampliam sua visão para oferecerem um atendimento 
de qualidade e humanizado, já que passam a olhar o paciente/usuário como alguém que 
necessita de assistência não somente física, mas social, espiritual, emocional.  
Na percepção das acadêmicas o conhecimento abordado além do conteúdo curricular faz 
com que a saúde mental quebre estigmas pré-formados e aproxime-se mais da realidade 
dos diferentes serviços de saúde, algo relevante no fortalecimento das políticas públicas 
voltadas ao tema para profissionais de saúde. 
Considerou-se que a prática desenvolvida com as acadêmicas foi positiva e relevante 
para a formação, sendo solicitada para ter continuidade e posteriormente desenvolver 
novas atividades na ala de desintoxicação do HUOP.  
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ESCOLA DE CUIDADORES

Helder Ferreira1 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes:Edina de Oliveira2.

Área Temática: Saúde.
Linha de Extensão: Saúde Humana.

Modalidade: Comunicação Oral.
Palavras-chave: cuidador;cuidados domiciliar; saúde do idoso.

Resumo

O presente projeto foi realizado em duas linhas, no primeiro momento a equipe do projeto
abordou os familiares de pessoas acamadas ou com limitações físicas hospitalizados no
Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Foz do Iguaçu. Sendo realizadas orientações
sobre o cuidado às pessoas acamadas, ou com limitações físicas, e no segundo momento
a equipe do projeto ministrou um curso teórico e prático de 80 horas para cidadãos da
comunidade interessados em se capacitar para exercer a profissão de cuidador.

Apresentação

Com o avançar da idade, surgem modificações fisiológicas, decorrente do
envelhecimento como: alterações biológicas, psicológicas, fisiológicas, decorrente da
idade e do estilo de vida adotado, levando a perda da capacidade do indivíduo do
autocuidado, ficando vulnerável a processos patológicos, precisando de auxílio nas
atividades. Dessa necessidade surge o Cuidador de Idosos, sendo a pessoa que zela
pelo bem estar, alimentação, higiene pessoal, recreação, cultura e saúde da pessoa
assistida. ( GARBIN et al, 2010; BRASIL, 2008)

Se tratando de pessoa idosa no ano de 2002, o Brasil alcançou a taxa de 3 milhões
de idosos, ( SANTOS et al, 2019), com estimativa de 30 milhões de idosos em 2025,
tendo uma diminuição nas taxas de mortalidade e um aumento na  expectativa de vida.

Futuramente teremos uma população idosa e uma grande demanda de
atendimento nas unidades de saúde sobrecarregando todos os níveis de assistência. (
GARBIN et al, 2010)

2 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail:edinadeoliveira44@gmail.com.
3 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail
4 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail

1 Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail:heelfer@gmail.com.
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Com a crescente população idosa, e as doenças decorrentes de processos
patológicos, crônicas ou múltiplas, que exigem acompanhamento, observa-se a
necessidade de um cuidador, podendo ser informal, não remunerada, como membros da
família ou comunidade e cuidador formal, uma pessoa que tem uma formação
profissional para prestar a assistência. ( JESUS, et al, 2018)

O graduando de enfermagem, tem em sua grade curricular, disciplinas que
possibilita atuar em todos os níveis de complexidade, possibilitando a implementação de
programas e projetos de promoção à saúde e prevenção de doenças, em todas as faixas
etárias. (PIRES, et al 2012)

Neste contexto, a situação de ofertar cuidados, pode acarretar em danos
psicológicos, físicos, emocionais, devido a complexidade ao cuidar de um idoso
parcialmente ou totalmente dependente, é diante disso que se percebe a necessidade de
ofertar um curso básico de cuidador, ministrado por pessoas devidamente capacitadas e
com conhecimento científico, a fim de formar cuidadores com conhecimentos necessários
e específicos para prestar assistência parcial de qualidade.

Procedimentos Adotados

O projeto foi desenvolvido através de abordagens dos participantes aos 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 que acontecesse as orientações aos familiares 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, foram realizadas pelas equipes de profissionais da saúde do hospital, que
comunicaram a coordenação do projeto. Em seguida o coordenador aciona a equipe do
projeto para planejamento e agendamento das orientações à família.

As reuniões para orientações foram realizadas somente com os familiares
interessados no aperfeiçoamento do cuidar destes indivíduos no âmbito domiciliar. As
orientações foram 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
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apostila produzida pela equipe, são esclarecidos os pontos mais comuns do
cuidado no  domicílio.

A equipe do projeto ministrava 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).

Os temas abordados no curso foram escolhidos por meio de reuniões entre os
discentes voluntários e o professor orientador (coordenador). As referências básicas
foram obtidas de documentos oficiais do Ministério da Saúde. 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.

Foi elaborada 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. Semanalmente o curso foi
ministrado em um período de duas horas para duas turmas de 52 alunos.

As aulas teóricas foram 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 cinco meses, tendo início no dia 4 de abril de 2019 e fim
em 04 de setembro de 2019. A segunda turma iniciou em outubro de 2019 e terminou em
março de 2020.
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Para a execução do curso foi realizada a divulgação do mesmo, 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.

Resultados

Para o bom desenvolvimento do projeto, realizou-se 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.

Na Tabela 1, é indicado o número de famílias convidadas a receber as orientações.
No período do projeto, 21 (100%) famílias foram abordadas para as orientações. Destas,
15 (71,4%) famílias aceitaram as orientações, receberam a apostila e ainda mantém
contato com a equipe para outros esclarecimentos. Outras 06 (28,6%) famílias não
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.

Tabela 1 – Número de famílias convidadas a receber orientação quanto aos cuidados
com o indivíduo acamado ou que necessite de cuidados especiais.

Orientadas Não orientadas por
desinteresse

Total

Número de
famílias

15 6 21

Quanto ao curso para capacitação de cuidadores para cidadãos da comunidade,
até março de 2010 foram oferecidas duas turmas. O curso teve o total de 562 inscritos,
destes foram selecionados 104 alunos que foram divididos em duas turmas.
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As aulas teóricas e práticas ocorreram semanalmente com duração de 2 horas
aulas a cada encontro, até o mês de março de 2020. 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 pertinentes 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.

Considerações Finais

Com o crescente número de idosos e doenças fisiológicas, psicológicas e
biológicas, verifica-se necessidade de auxílio de cuidadores para esses idosos, realizado
por familiares, vizinhos e até mesmo um cuidador especializado.

Sabe-se que para realizar este tipo de cuidado, é necessário ter conhecimento
básico sobre a doença que a pessoa idosa tem, quais os tipos de cuidados domiciliar que
será necessário, como cuidar da higiene corporal, alimentação, entre vários outros
cuidados.

No período de 2018 a 2020 foram orientados 15 famílias (71,4%), no Hospital
Padre Germano Lauck, devido a pandemia algumas famílias foram orientadas por meio
remoto, através de telefone e algumas por motivos pessoais recusaram as orientações.
Quanto às aulas presenciais, teve o total de 562 inscritos, destes 104 alunos foram
contemplados, divididos em duas turmas, já no ano de 2020, as aulas presenciais foram
canceladas devido à complexidade da pandemia.

Através dos resultados obtidos no projeto, observa-se que muitas famílias foram
beneficiadas com as orientações quanto aos cuidados domiciliares e vários cuidadores
formados com diploma no mercado de trabalho, tendo uma oportunidade de renda.

Para concluir, percebe-se como é importante o trabalho realizado pela equipe do
projeto ESCOLA DE CUIDADORES, na formação de cuidadores de idosos e nas
orientações aos familiares no hospital. Sendo um espaço de troca de conhecimento,
acolhimento, informação, esclarecimento e interação da academia com a comunidade.

Forma(s) de contato com a ação

Coordenador da atividade: Prof. Dr. Helder Ferreira. E-mail: heelfer@gmail.com
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FAKE NEWS E COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE CAMPANHA DE 
INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CORONAVÍRUS EM UM GRUPO DE 

IDOSOS 
 

Roberto Shigueyasu Yamada1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Romana Suely Della Torre Marzarotto2, Letícia Yabushita Rigoti3, Caio 

Eduardo Alves de Oliveira Paes Leme Goulart4, Ester Sidral Ramos Padilha5, Kaio Luís 
Puntel6, Patrícia Engelmann7 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Comunicação; Infecções por Coronavírus. 
 
Resumo 
 
A pandemia da doença do coronavírus 2019 trouxe à tona muitas informações duvidosas a 
respeito da origem, tratamento e prevenção da doença, as quais ficaram conhecidas como 
fake news. A fim de desmistificar fake news sobre a COVID-19, acadêmicos extensionistas 
do curso de Medicina se uniram a 40 idosos por meio de um grupo de WhatsApp, onde 
foram utilizadas postagens interativas para explicar a essa população aspectos importantes 
da transmissão, prevenção e epidemiologia do coronavírus.  
 
Apresentação 
 
Vive-se, atualmente, uma crise de saúde mundial causada pela doença do coronavírus 
2019 (COVID-19), com início na província de Wuhan, China, no final de 2019. Nesse 
contexto, coexistem dois cenários: o primeiro, com uma doença nova sobre a qual não se 
tem muitos conhecimentos científicos consolidados; a segunda, uma epidemia de fake 
news que divulga medidas preventivas ineficazes, curas milagrosas e outros 

comportamentos que, além de colocar em risco a população que as adota, acabam 

                                            
1 Docente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
roberto.yamada@yahoo.com.br  
2 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
romana.sdm@gmail.com 
3 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail:  
leticia.y.rigoti@gmail.com 
4 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
caio.aogoulart@hotmail.com 
5 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
ester.srcp@gmail.com 
6 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
kl.puntel@gmail.com 
7 Discente do Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
engelmannpaty@gmail.com 

1379



 

 

desmoralizando os trabalhadores da saúde que se posicionam a favor da medicina baseada 
em evidências. 
Nesse cenário, se posiciona a população brasileira, que em grande parte apresenta sérios 
déficits de letramento em saúde, desencadeando o abandono de medidas preventivas 
eficientes - como o isolamento social, uso de álcool em gel e máscaras - aumentando o 
contágio e prejudicando o almejado achatamento da curva epidemiológica. Frente a essa 
situação de desinformação, associada ao aumento de risco da população em contrair a 
COVID-19, acadêmicos da International Federation of Medical Students’ Associations, 
vinculados ao Projeto de Extensão “Estudante de Medicina Fazendo a Diferença”, da 
UNIOESTE, campus Francisco Beltrão, uniram-se a dezenas de estudantes de medicina 
de outras instituições de ensino do sul do país, em uma rede voltada à conscientização e 
informação de idosos a respeito da COVID-19.  
Essa ação teve como objetivos principais a desmistificação das fake news em saúde, 
ensinando os idosos a identificar fake news e apontando-os fontes seguras de informação. 
Além disso, objetivos secundários se relacionaram à formação dos estudantes de medicina, 
buscando desenvolver o tato para identificar e lidar com indivíduos com baixo letramento 
em saúde, por meio de estratégias de comunicação. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A atividade consistiu em uma série de ações que visavam a conscientização e o combate 
às fake news sobre a COVID-19 entre os idosos. Inicialmente, foi estabelecida uma parceria 
entre o projeto de extensão “Estudante de Medicina Fazendo a Diferença”, os comitês 
IFMSA Brazil Unioeste FB da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o 
comitê IFMSA Brazil Unochapecó, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(Unochapecó). Após, foi realizado um processo seletivo para o evento, chegando a um total 
de 14 participantes na organização. 
No dia 03 de julho de 2020, houve uma capacitação regional unificada sobre saúde do 
idoso, COVID-19 e fake news. Posteriormente, foi realizada uma reunião para a 
organização e a divisão de tarefas. Nesta reunião, os organizadores dividiram-se em 3 
equipes, sendo cada equipe responsável pela confecção de posts e vídeos. Dentre os 
assuntos abordados nos materiais, destacaram-se a causa, os sintomas, a epidemiologia 
e as medidas de prevenção contra o coronavírus, bem como a importância da identificação 
de notícias falsas e do isolamento social. Os posts, vídeos e infográficos foram 
confeccionados até o dia 25 de julho de 2020. 
No dia 24 de julho, decidiu-se pela criação de um grupo de Whatsapp com os idosos 

participantes do projeto Universidade Aberta para Todos (UNATI) da Unioeste, Francisco 
Beltrão, com a autorização da Coordenação do Projeto. A execução da atividade iniciou na 
segunda-feira, dia 27, durante a manhã. Os idosos foram adicionados ou entraram por links 
de convite e indicações. O fluxo de idosos se alternou durante toda a execução da atividade. 
Ao longo da semana, foi possível perceber diversas interações entre os participantes e os 
organizadores, além das discussões pertinentes e fragmentações acerca do conteúdo 
abordado. A interação com a população idosa possibilitou diversas fases no processo 
pedagógico da educação em saúde. Percebeu-se, a partir das respostas dos idosos, que 
eles gostam de receber informações, sempre curiosos e agradecidos pelos materiais 
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enviados. Contudo, não sabem ou sentem a necessidade de diferenciar uma informação 
com respaldo de uma informação divulgada com objetivos adversos.  
No final da semana, ao finalizar a atividade, os idosos agradeceram as informações 
compartilhadas e se diziam muito felizes com a dúvidas tiradas e atenção dedicada nas 
respostas. Assim, a ação foi finalizada no dia 01 de agosto de 2020, sábado, com cerca de 
40 idosos presentes no grupo e impactados pelo evento.  
 
Resultados 
 
A desinformação pode amplificar os maiores desafios da humanidade, como vem 
acontecendo com a pandemia do COVID-19. Esse cenário foi evidenciado em dois estudos 
com mais de 1.600 participantes de diversas idades, sexos e etnias, nos Estados Unidos, 
que concluíram que as pessoas compartilham alegações falsas sobre o COVID-19 por falta 
de conhecimento científico acerca do assunto e em parte porque simplesmente não 
exercem uma análise crítica suficiente da veracidade de um conteúdo antes de decidir o 
que compartilhar.  
A população alvo da propagação de fake news, no entanto, são pessoas acima de 65 anos 
já que são sete vezes mais propensos a espalhar as notícias falsas do que indivíduos de 
até 29 anos, em redes sociais como o Facebook. Isso se torna extremamente relevante no 
Brasil, que se projeta como um país envelhecido. 
Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), o número de 
pessoas com mais de 60 anos superou a casa dos 20 milhões no Brasil, correspondendo a 
13% da população total. Dessa forma, esse contingente tornou-se um dos fundamentais 
focos de dedicação no âmbito de saúde pública.  
Com isso, esse novo fenômeno social de divulgação de notícias intencionalmente falsas, 
cuja falsidade pode ser comprovada, destinadas enganar o leitor deixou de ser um 
fenômeno característico da população mais jovem para ser parte do dia a dia dos idosos 
de várias partes do mundo. 
Nesse sentido, a atividade proporcionou um meio confiável de informações importantes e 
de conscientização dos idosos em relação ao COVID-19 e à disseminação de fake news. 

Como havia uma grande troca de conhecimento, a ação também estimulou um grande 
debate de dados e informações, com a finalidade de solucionar dúvidas e desmistificar 
notícias falsas que o público-alvo recebia, diminuindo, desse modo, a vulnerabilidade deles 
em disseminarem esse tipo de notícia sensacionalista. Ademais, foram promovidos 
atividades e exercícios de fácil execução em casa como uma forma de entretenimento 
durante o isolamento social, sendo amplamente reforçadas as medidas de higienização e 
de proteção nesse período.  
Estudos mais recentes apontam que não é possível descobrir se os participantes sabem 
que estão divulgando notícias falsas, principalmente, quando as “notícias” são de caráter 
mais familiar com o que eles vivenciam, dando o aspecto de verdadeira para a informação 
e assim com maior possibilidade de ela ser compartilhada. O resultado é frequentemente 
evidências científicas e conhecimento acabam sendo substituídos por achismos e teorias 
não verificadas, que se espalham em larga escala através de uma rede baseada não 
apenas em ligações pessoais, mas também em afinidades políticas e ideológicas.   
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Atualmente, no Brasil existem diversas fake news sendo compartilhadas como “Beber água 

de 15 em 15 minutos cura o coronavírus”, “Chá de limão com bicarbonato quente cura 
coronavírus”, “China anuncia vacina para coronavírus”, entre muitas outras. Essas notícias 
foram selecionadas pelo Ministério da Saúde e divulgadas via site, além de ter sido criado 
um canal onde usuários podem compartilhar notícias virais, que serão apuradas pelas áreas 
técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira). Essas notícias de caráter 
alarmista e que aparentam ser reais, além de influenciar a opinião pública, fake news 

podem colocar em risco a saúde tanto física quanto emocional de seus leitores e suas 
famílias. 
Para os acadêmicos, o contato com a população idosa proporcionou diversas experiências 
importantes, as quais se projetaram no crescimento pessoal deles. Uma das consequências 
mais relevantes foi o desenvolvimento da facilidade e da adequação no contato com 
indivíduos da terceira idade, seja na conversa cotidiana, na comunicação digital ou mesmo 
na transmissão de dados para uma população sem muito letramento em saúde. Por último, 
é importante constatar que, na produção dos materiais, os acadêmicos precisaram se 
aprofundar, o que reforçou o conhecimento desses sobre o COVID-19, períodos 
pandêmicos e fontes confiáveis de literatura científica. 

 

  
Figura 1. Exemplo de post confeccionado para a ação. Fonte: Acervo próprio. 

 
Considerações Finais 
 
A interação gerada por essa ação entre acadêmicos e um grupo majoritariamente de idosos 
foi uma experiência muito rica. De forma interrelacional houve trocas de experiências e de 
conhecimentos que, considerando os feedbacks dos participantes, foram muito pertinentes 
para o crescimento de ambos os lados. Foram, em média, 40 idosos atingidos pela ação, 
esta que oportunamente buscou eliminar a influência das fake news tendo sido, portanto, 
muito necessária. Essa foi uma campanha que pode futuramente ser usada como exemplo 
em sua metodologia e em suas caracterizações, pois obteve êxito em seus objetivos. 
 
Forma (s) de contato com a ação 
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Grupo de estudo da educação física escolar – GEEFE 

 
Evandra Hein Mendes1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Área Temática: Ciências da Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: conteúdos; educação física; prática pedagógica. 

 
Resumo 
 
O surgimento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) apresentou para o 
componente curricular educação física algumas proposições, entre elas a ampliação de 
alguns conteúdos, classificação de atividades, dimensões do conhecimento e 
competências da área, que geraram a necessidade de os professores inicialmente 
compreenderem tais proposições para, em seguida, adequarem sua prática pedagógica. 
Nesse sentido, esse projeto estabeleceu um grupo de estudo que possibilitou aos 
professores, no momento atual, a compreensão sobre as proposições dos documentos 
educativos oficiais nacionais, estaduais e regionais para a área da educação física. 
 
 
Apresentação 
 

Nos últimos anos, o cenário educativo brasileiro tem sido campo fértil de 
discussões sobre mudanças e proposições curriculares, que geram a necessidade dos 
professores adequarem sua prática pedagógica aos novos elementos propostos nos 
documentos oficiais e norteadores da educação. 

No transcorrer da história educacional do Brasil foram elaborados vários 
documentos oficiais e leis, entre os principais a Lei de Diretrizes e Bases para Educação 
(LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação (DCNs), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e mais recentemente a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Os documentos norteadores da educação indicam ou determinam a organização 
curricular, os níveis de ensino, as áreas de conhecimentos, os componentes curriculares 
e os conteúdos. Na atualidade, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 
educação básica é dividida em educação Infantil, ensino fundamental - séries iniciais, 
ensino fundamental - séries finais e ensino médio.   

A educação física é reconhecida pela BNCC como um componente da educação 
básica, inserida na área de Linguagens e tecnologias, que “tematiza as práticas corporais 
em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como 
manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos 
grupos sociais no decorrer da história” (BRASIL, 2018). Sendo assim, tem como objeto de 

 
1 Doutor, Educação Física, CCHEL, Marechal Cândido Rondon. E-mail: evandrahmendes@hotmail.com  
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conhecimento a cultura corporal, manifestada através das brincadeiras e jogos, esportes, 
ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. 

Diferentemente dos documentos normativos anteriores, a Base propõe 
competências comuns a serem desenvolvidas nos alunos e específicas para cada área e 
disciplina, dimensões do conhecimento e indicadores de aprendizagem. Além disso, para 
a educação física propõe o desenvolvimento de conteúdos diferenciados dos currículos 
anteriores como é o caso das práticas de aventura e a ampliação do repertório cultural 
dos alunos em relação aos esportes, brincadeiras, jogos, lutas e danças de matriz 
indígena e africana. 

De acordo com a BNCC, os conteúdos ou temáticas corporais podem ser 
desenvolvidos em qualquer etapa e modalidade de ensino. No entanto, alguns critérios de 
progressão do conhecimento devem ser levados em consideração, tais como os 
elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e 
os contextos de atuação, que poderão orientar a organização dos conhecimentos. 

Além disso, a prática pedagógica possui características específicas para cada nível 
de ensino, que se referem aos conteúdos, objetivos e metodologias, que precisam estar 
em acordo com a fase de desenvolvimento que os alunos se encontram. 

Frente a esse panorama, identificou-se uma demanda por parte dos professores 
que atuam com a disciplina de educação física, na educação infantil e no ensino 
fundamental, séries iniciais da rede municipal de educação de Marechal Cândido Rondon, 
de atualização e aprimoramento profissional.  

Para Marcelo (1992), a formação de professores deve ser concebida num contínuo 
elo entre a formação inicial e a formação continuada. Idealizar ou construir a formação a 
partir de questões conflituosas da prática que passam a ser objeto de análise e 
investigação para os envolvidos naquele contexto. Da mesma forma, conforme Imbérnon 
(2010), para o qual a formação continuada deve partir de problemas reais de cada 
contexto, uma vez que não há problemas genéricos vivenciados na educação. 

Sendo assim, esse projeto se destinou a discutir as questões emergentes da 
prática pedagógica no momento histórico, por meio da organização de um grupo de 
estudo da área de educação física. 

 
 
Procedimentos Adotados 
 

Participaram do projeto professores de educação física do município de Marechal 
Candido Rondon-PR e alunos do programa de Residência Pedagógica. Foram realizadas 
reuniões ou encontros destinados a discutir o direcionamento da prática pedagógica 
considerando os indicativos dos documentos norteadores da educação brasileira.  

As reuniões ocorreram no modelo remoto através da plataforma teams, como pode 
ser observado na figura abaixo. 
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Figura 1- Encontro com professores de educação física e acadêmicos de forma remota 
 
 
Resultados 
 

 No decorrer dos encontros foram propostos momentos de reflexão e formação 
docente, especificamente sobre o componente curricular educação física nos documentos 
norteadores da educação no Brasil, no estado do Paraná e nos municípios do oeste do 
Paraná.  

 As discussões e estudos sobre a BNCC e os currículos estaduais como o 
referencial curricular do Paraná e o currículo da Amop para a educação infantil e ensino 
fundamental – anos iniciais, possibilitaram aos professores e alunos compreenderem: a 
Contextualização histórica desses documentos (Por que surgiram? Para quem foram 
destinados? Qual órgão é seu idealizador?), os Pressupostos filosóficos (Como os 
documentos entendem educação e ser humano), os Pressupostos psicológicos (Como os 
documentos concebem o desenvolvimento humano e o processo de aprendizagem?), os 
Pressupostos pedagógicos (Qual pedagogia embasa os documentos e direciona a prática 
pedagógica?),  os Pressupostos legais (Quais leis e documentos legais os fundamentam),  
a Concepção de educação física no documento, os Objetivo(s) da educação física, os 
Conteúdos ou unidades temáticas da educação física,  a Distribuição dos conteúdos por 
série ou ano,  os Encaminhamentos metodológicos e  a Avaliação da aprendizagem. 

Com o intuito de colaborar com outros professores e estudantes de graduação no 
processo de compreensão desses documentos educacionais, o grupo de estudo elaborou 
vídeos explicativos sobre eles abordando os aspectos supracitados, que estão disponíveis 
no youtube, nos seguintes links:  https://youtu.be/8ZBpikilDOc, https://youtu.be/zSF2Qo-
WHl0. 
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Considerações Finais 
 

Os estudos e discussões acerca dos documentos norteadores da educação e da 
área da educação física, se concretizou em uma possibilidade real de qualificação 
docente e formação continuada de professores do município de Marechal Candido 
Rondon impactando positivamente na sua prática pedagógica e tornando-os mais 
colaborativos entre si e no ambiente de trabalho coletivo. 

Além disso, foi possível perceber o estreitamento da relação entre universidade e 
escola básica, por meio de reflexões sobre o aprimoramento e a valorização da prática 
docente, da discussão sobre as condições de trabalho profissional e das possibilidades 
metodológicas de ensino e aprendizagem da atualidade.  

  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Email: evandrahmendes@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
61115/2020. 
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 IMPORTÂNCIA DA TOXICOVIGILÂNCIA  

NOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 
 

Ana Maria Itinose1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Anthony Felipe Vasineski2, Ellen Judith de Castro Delefrati3, Leticia Marieli 

Schmitz4, Sergio Nascimento Pereira5, Fabiano Sandrini6, Fernanda Coleraus Silva7, 
Carla Brugin Marek8.  

 
Área Temática: (Saúde) 

Linha de Extensão: (Saúde Humana) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: erucismo; envenenamento; toxicovigilância. 
 
 
Resumo 
 
O resumo apresenta um exemplo de toxicovigilância aplicada pelo Centro de Informação 
e Assistência Toxicológica (CIATox de Cascavel, PR) em um caso de acidente pela 
lagarta Lonomia, que limitou risco, possibilitou a utilização do soro antilonômico e resultou 
na promoção à saúde do acidentado. 
 
 
Apresentação  
 
Os Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) são unidades 
especializadas cuja função é a de fornecer informação e orientação sobre o diagnóstico, o 
prognóstico, o tratamento e a prevenção das intoxicações; assim como a toxicidade das 
substâncias químicas e os riscos que estas oferecem à saúde. A principal atividade do 
CIATox é a de fornecer orientação aos profissionais de saúde sobre o diagnóstico e o 
tratamento das intoxicações agudas, bem como nos acidentes causados por animais 
peçonhentos (AZEVEDO, 2008). 
Os Centros existem em todas as regiões brasileiras e o estado do Paraná conta com este 
serviço nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Nesta última, localiza-se 
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e o atendimento é feito, 
principalmente, via telefone em plantão de 24 horas. Sua equipe é constituída por 
farmacêuticos e médicos, além de acadêmicos de cursos da área de saúde.  

 
1 Doutor, Farmácia, CCMF, Cascavel. ana.itinose@unioeste.br 
2 Acadêmico, Enfermagem, centro, Cascavel. anthony.vasineski@unioeste.br  
3 Acadêmico, Medicina, CCMF, Cascavel. ellen.delefrati@unioeste.br  
4 Acadêmico, Medicina, CCMF, Cascavel. leticia.schmitz@unioeste.br 
5 Mestre, Medicina, CCMF, Cascavel. sergio.pereira@unioeste.br  
6 Doutor, Medicina, CCMF, Cascavel. fabiano.sandrini@unioeste.br 
7 Mestre, Farmácia, CCMF, Cascavel. fernanda.silva@unioeste.br  
8 Doutor, Farmácia, CCMF, Cascavel. carla.marek@unioeste.br 
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A toxicovigilância pode ser entendida como um conjunto de ações que envolvem 
atividades especificas para o controle adequado de qualquer situação (FERNANDES 
NETO et al., 2004) ou no caso das atividades prestadas pelo CIATox, relacionado a 
efeitos nocivos provocados nos acidentes causados por animais peçonhentos. Pretende-
se mostrar a contribuição da toxicovigilância na promoção da saúde, usando como 
exemplo um acidente causado pela lagarta Lonomia. 
 
Procedimentos Adotados 
 
O desenvolvimento da ação do CIATox consiste em passar a informação e orientação 
sobre o diagnóstico, tratamento, exames complementares, prognóstico e outras 
informações necessárias para cada paciente intoxicado ou caso de envenenamento, que 
procura o serviço. São atendidos não somente os vinte e cinco municípios que compõem 
a 10ª Regional de Saúde como também outras cidades da região oeste do Estado.  
A ação exemplificada a seguir foi iniciada a partir de um atendimento telefônico, onde uma 
Unidade Básica de Saúde de um município da região relatava estar com um paciente 
idoso e com comorbidades que acidentalmente teve contato com 5 lagartas (CIATox, 
2021). O acidente envolvendo lagartas é conhecido como erucismo. No Brasil as espécies 
de importância médica estão distribuídas pelas famílias Megalopygidae, Limacodidae, 
Lasiocampidae, Saturniidae e Papilionidae. 
Destas, merece destaque o gênero Lonomia (Saturniidae: Hemileucine) devido ao seu 
potencial em causar acidentes graves. O contato com esta lagarta, além dos efeitos 
dérmicos locais, pode levar a alterações sistêmicas como síndromes hemorrágicas, 
incluindo hemorragia intracerebral e doença renal crônica, podendo levar o acidentado a 
óbito. No exemplo acima citado, há a necessidade de se identificar a lagarta, pois sendo a 
Lonomia, é necessária a realização de exames laboratoriais que auxiliarão no diagnóstico 
e na definição da utilização ou não do soro antilonômico (ANDRADE FILHO et al., 2013).  
 
 
Resultados 
 
O primeiro atendimento do paciente, segundo o CIATox (2021), ocorrido em uma Unidade 
Básica de Saúde, mostrou urticária na mão (local de contato com as lagartas), alguns 
exames laboratoriais com resultados alterados e a suspeita de ser Lonomia. Na foto da 
lagarta encaminhada ao CIATox, foi confirmado (CARDOSO, 2003) tratar-se da lagarta 
Lonomia (Figura 1). 
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Figura 1. Lonomia sp – Fonte: CIATox, 2021. 

 
Com os dados apresentados ao CIATox, o serviço orientou sobre a necessidade da 
realização de outros exames. Diante disto, a Unidade Básica de Saúde optou por 
transferir o paciente para a cidade mais próxima, dotada de mais recursos para este tipo 
de atendimento.  
No segundo local de atendimento, um Pronto Atendimento, o paciente recebeu apenas 
tratamento sintomático, não foram realizados os exames laboratoriais e, em seguida, foi 
liberado sem outras orientações. Assim, o paciente retornou direto para a sua residência, 
na zona rural, sem mais nenhum contato com a Unidade Básica de Saúde do primeiro 
atendimento. 
O acompanhamento dos casos de intoxicações pelo CIATox, na maioria das vezes se 
encerra com a alta hospitalar do paciente. Porém, neste caso havia a necessidade do 
paciente receber o tratamento completo representado pelo soro antilonômico.  
Diante disto, o CIATox entrou em contato com a Unidade Básica de Saúde alertando 
sobre a gravidade do caso e a necessidade do retorno deste paciente ao serviço de 
saúde para receber o soro antilonômico. Foram 2 dias de busca do paciente, dificultada 
pelo fato do paciente não receber ligação telefônica. Após conseguir contactá-lo, o 
paciente retornou a Unidade Básica de Saúde, com o quadro clínico agravado, onde 
recebeu as ampolas do soro antilonômico (ANDRADE FILHO et al., 2013). Teve alta 
hospitalar com regressão do quadro.  
 
Considerações Finais 
 
Ações de Toxicovigilância podem ser aplicadas para limitar ou mesmo suprimir riscos e 
consequências dessas situações. Cabe aos serviços de saúde, estarem atentos para o 
desenvolvimento de ações para a promoção da saúde, diminuindo, assim, os prejuízos 
relacionados.  
 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
e-mail: ana.itinose @unioeste.br             telefone: 3321-5429  
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Área Temática: Saúde e Educação 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Medicina; Educação; IST. 

 
Resumo 
 
O LOGOS é um projeto que visa orientar os alunos do Ensino Médio das redes pública e 
privada de Cascavel, a respeito do uso correto de métodos para a prevenção de ISTs e 
gravidez indesejada, além de atitudes de risco que favorecem o contágio por ISTs. Para tal 
fim, foram elaboradas palestras dinâmicas, visando instruir sobre os mecanismos 
contraceptivos e os aparelhos reprodutores feminino e masculino, bem como as diferentes 
ISTs e como preveni-las. 
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Apresentação 
 
Estima-se que, anualmente, um contingente de 4 milhões de jovens torna-se sexualmente 
ativo na média de 17,4 anos e, apenas, 47,9 % usa preservativo na primeira relação sexual. 
Assim sendo, na possibilidade de o adolescente já ter iniciado a vida sexual, faz-se 
necessária a investigação e o esclarecimento das dúvidas desse grupo etário, em relação 
à sexualidade e à saúde sexual.  
Diante do exposto, nota-se a relevância da aplicação de medidas educativas quanto à 
patogênese da IST, higiene íntima, preservativos, adesão ao tratamento, estado emocional 
e ações preventivas e curativas, assim como a realização de aconselhamento de testes 
sorológicos e promoção da inserção social dos portadores de IST para sucesso no processo 
terapêutico (BRASIL, 2010). Orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, 
gravidez e sexo seguro devem ser oferecidas a todos os adolescentes. É importante, ainda, 
atentar para a gravidez precoce, uma vez que, as ISTs podem impactar tanto na saúde 
materna, quanto na fetal – com possibilidade de transmissão no período da gestação, 
durante o parto e no puerpério (BRILHANTE, CATRIB, 2011). 
Por outro lado, no que tange à gravidez na adolescência, sabe-se que a grande maioria das 
adolescentes grávidas têm conhecimento em relação à existência dos métodos 
anticoncepcionais, embora, na prática, falhem na sua utilização (BELO, SILVA, 2004). 
Assim sendo, o projeto LOGOS visa não apenas divulgar a existência dos métodos 
anticoncepcionais e como usá-los, mas também incentivar o seu uso com todos os 
parceiros sexuais. Tal medida contribui para a diminuição da incidência de gravidez na 
adolescência e, consequentemente, todas as circunstâncias prejudiciais atreladas a dita 
situação – como a evasão escolar. De acordo com um estudo realizado em três capitais 
brasileiras, identificou-se que 36,4% das adolescentes do sexo feminino e 40,4% dos 
adolescentes do sexo masculino abandonaram seus estudos durante ou após uma 
gravidez, motivados pela responsabilidade de cuidar da criança e pela necessidade de 
trabalhar, respectivamente (ALMEIDA, 2006). 
Diante do exposto, é notória a importância da prevenção de ISTs e da gestação precoce, 
bem como o esclarecimento de dúvidas acerca do ato sexual e da sexualidade – 
principalmente, entre adolescentes e jovens. Com o intuito de cumprir determinada função 
social, em 2009, a Liga Acadêmica de Infectologia (LAINFECTO) da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - Campus Cascavel criou o “LOGOS: Informando Adolescentes Sobre 
Métodos Contraceptivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis”. 
Um dos principais pontos abordados no projeto são as ISTs, infecções transmitidas por 
meio de relação sexual independentemente do sexo do parceiro. As ISTs apresentam 
grande impacto físico, mental e social, visto que são doenças graves que podem causar 
disfunções sexuais, esterilidade, aborto, prematuridade com problemas de saúde, 
deficiência física ou mental, alguns tipos de câncer e até a morte. Além disso, é importante 
ressaltar que uma pessoa com IST também tem mais chance de contrair outras ISTs, 
inclusive o HIV.  
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Procedimentos Adotados 
 
Para ministrar as palestras do projeto, os discentes membros da Liga Acadêmica de 
Infectologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Cascavel passaram 
por uma capacitação instruída pela enfermeira Josana Dranka, representante do CEDIP – 
Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias (Figura 1). Além disso, os estudantes 
responsáveis pela diretoria da LAINFECTO entraram em contato com colégios públicos do 
município de Cascavel, a fim de divulgar as palestras e agendá-las. Dentre os contatos 
realizados, obteve-se sucesso no agendamento de diversas palestras para os alunos do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

 

Figura 1 – Capacitação dos participantes do LOGOS instruída por enfermeira representante do CEDIP. 

 
Desse modo, nas quartas-feiras à noite, os ligantes da LAINFECTO iam ao colégio 
Eleodoro, devidamente uniformizados com a camiseta do projeto (Figura 2). Seguidamente, 
dividiam-se em dois grupos de, aproximadamente, 6 acadêmicos, sendo que cada grupo 
se dirigia a uma sala de aula do Ensino Médio para ministrar as palestras previamente 
planejadas. 
As palestras eram divididas em vários quadros de atividades. Inicialmente, era realizada a 
apresentação pessoal dos acadêmicos e das regras de funcionamento das palestras. Em 
seguida, era feita a explanação, de maneira geral, dos temas que seriam abordados e, 
posteriormente, a realização de pré-teste com perguntas básicas sobre os temas que 
seriam abordados na palestra.  
Ademais, realizavam-se dinâmicas explicativas, respondendo perguntas básicas e 
aprofundando questões relacionadas à anatomia do aparelho reprodutor humano, às 
principais ISTs e aos métodos preventivos – fazendo uso, em certas ocasiões, de modelos 
anatômicos e preservativos. A dinâmica da “camisinha no braço” prova aos alunos que o 
preservativo mantém as características sensitivas do corpo, dessa maneira, a conclusão 
sobre os benefícios de usar o preservativo e evitar uma contaminação era alcançada. 
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Ainda, os acadêmicos liam frases com tabus e algumas informações errôneas, de 
divulgação popular, logo após, era ordenado aos alunos que se movimentassem na sala de 
acordo com a divisão de dois lados: “concordo” ou “discordo”. Posteriormente, essas 
informações eram desmistificadas, com o intuito de corrigir as incorretas e sem 
embasamento científico. 
O registro de dúvidas do público era em papel comum e sem identificação, para evitar 
constrangimento e realizar os esclarecimentos das dúvidas. Logo após, era efetuada a 
realização do pós-teste com as mesmas perguntas realizadas no pré-teste, para avaliar se 
o conteúdo ministrado foi compreendido pelo público-alvo. Por fim, os acadêmicos 
palestrantes se despediam e agradeciam tanto aos alunos que assistiram as palestras 
quanto aos professores e diretores por os receberem (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Acadêmicos participantes do LOGOS no Col. E. Eleodoro Ébano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Acadêmicos participantes do LOGOS e diretora do colégio Eleodoro ao término de uma palestra. 

 

Resultados 
 
O projeto LOGOS, desenvolvido por um grupo de alunos do curso de Medicina – associados 
à LAINFECTO –, introduziu e aprofundou os conhecimentos de dezenas de alunos do 
Ensino Médio da rede estadual de ensino do município de Cascavel sobre questões 
relacionadas ao aparelho reprodutor humano, ISTs e métodos contraceptivos. Dessa 
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maneira, contribuindo para que cada vez mais indivíduos concluam o Ensino Médio 
preparados para lidar com mais responsabilidade e cautela com tais quesitos. 
O projeto em questão abordou assuntos relacionados à sexualidade, por meio de palestras, 
de uma forma mais divertida e acessível, com a finalidade de atingir o número máximo de 
alunos, independentemente de questões socio-política-econômicas prévias. Além disso, 
essas atividades tiveram como objetivo possibilitar a interação, principalmente, com jovens, 
com o fim de promover reflexões e mudanças comportamentais. Apesar de empregar uma 
conduta mais dinâmica, o LOGOS não perdeu seu foco, alcançando sua meta de 
democratizar o acesso a informações científicas e de construir uma sociedade com mais 
igualdade, menos preconceitos e tabus, por meio do ensino. Do mesmo modo, o LOGOS 
propôs-se a demonstrar a importância de cada cidadão em uma sociedade, potencializando 
as qualidades individuais, refletindo, então, sobre as atitudes de cada um. 
Ao final de cada palestra era possível observar a mudança do pensamento crítico dos 
ouvintes quanto aos diversos assuntos abordados, assim como a formação de um 
conhecimento devidamente embasado. Por outro lado, durante as palestras, era notável a 
diferença do nível de conhecimento entre os alunos que já haviam recebido palestras do 
projeto em anos anteriores e aqueles que ainda não conheciam o projeto, o que demonstrou 
a real efetividade do LOGOS. 
Para alcançar os resultados visados, os participantes do projeto abordaram de maneira 
aberta todos os assuntos que estavam dentro de sua linha de trabalho e, também, se 
dispuseram a responder as possíveis dúvidas que surgiram ao longo das palestras, uma 
vez que seus membros acreditam no diálogo acessível como uma ferramenta de 
abordagem eficaz, no intuito de sanar as lacunas existentes no conhecimento do jovem 
brasileiro em relação à educação sexual. 
Diante do exposto, espera-se, ainda, como resultado das atividades do projeto uma 
diminuição dos casos de ISTs entre adolescentes e jovens, assim como queda nas taxas 
de gravidez nesses mesmos grupos, tanto de imediato quanto a longo prazo, o que será 
perceptível futuramente. 
 
Considerações Finais 
 
Ao facilitar o acesso aos alunos as informações relacionadas à educação sexual, à 
prevenção de ISTs, à gravidez prematura e ao uso correto dos métodos preventivos, pode-
se observar que o projeto LOGOS alcançou seu objetivo de democratizar o conhecimento 
científico – com a finalidade de quebrar tabus, desconstruir preconceitos e levar ao 
autoconhecimento. No que diz respeito à participação discente, é evidente a evolução de 
saberes dos ligantes da LAINFECTO, por meio do aprendizado baseado no ensino, uma 
vez que é necessário saber para poder ensinar. Além disso, o projeto permitiu maior 
desenvoltura do relacionamento interpessoal dos acadêmicos, assim como do seu poder 
criativo, reflexivo e gestor. 
Por fim, acreditamos que a aplicação de um questionário aos estudantes participantes será 
de fundamental importância para o fortalecimento desse projeto, tal qual nos fornecerá 
também um parecer necessário para o maior aprofundamento e direcionamento das 
atividades. Nesse sentido, esse método nos permitirá analisar e caracterizar o perfil do 
público alvo, suas principais inseguranças quanto à sexualidade, o impacto e a repercussão 
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das ações realizadas pelo LOGOS, bem como avaliar a efetividade e a logística das ações 
e das metodologias e, também, dos recursos empregados nas palestras. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Prof. Dra. Carla Sakuma de Oliveira, email: lainfecto@outlook.com, telefone: (45) 3220-
3000. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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MAPEAMENTO DO CÂNCER DE MAMA FAMILIAL NO SUDOESTE DO PARANÁ E 

ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DE RISCO COM A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À 
AGROTÓXICOS 
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Participantes: Maria Eduarda Fontana Vasselai3, Fernanda Mara Alves4, Isadora Nunes 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: câncer; agrotóxico; diagnóstico precoce 
 
Resumo 
O câncer de mama corresponde à segunda neoplasia mais frequente no mundo. Em 
virtude da sua forte associação com os fatores de risco, é essencial investigar e abordar a 
respeito, de forma a evidenciar um prognóstico satisfatório através do diagnóstico 
precoce. Frente a isso, o projeto consiste na caracterização do câncer de mama 
hereditário no Sudoeste do Paraná bem como sua relação com um fator de risco 
importante – exposição ambiental ao agrotóxico - para o desenvolvimento da neoplasia. 
 
Apresentação  

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de 
células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um 
tumor. As alterações genéticas e epigenéticas, fatores ambientais e metabólicos são 
importantes processos no desenvolvimento tumoral influenciando diretamente o controle 
do ciclo e desenvolvimento celulares. A neoplasia caracteriza-se por uma expansão clonal 
com alta instabilidade genética, predispondo ao aparecimento de inúmeras mutações que 
acarretam em perda ou ganho de função nos genes envolvidos no desenvolvimento 
tumoral. Consequentemente, a malignização promove uma predisposição genética e 
reorganização do ambiente tumoral, propiciando, ainda, um avanço das células 
adjacentes, bem como inibição da resposta imune local. Não obstante, a evolução tumoral 
depende da íntima relação entre a propagação tumoral e a resistência e defesa do 
hospedeiro, o que delineará a evolução natural da doença (DANTAS, 2009).  

 
1 Docente, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail: 
dr.rech@gmail.com 
2 Docente, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail: 
carolpanis@hotmail.com 
3  Discente, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail do bolsista: 
maa_vasselai@hotmail.com 
4 Discente, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail: 
fernandamaraalves@gmail.com 
5 Discente, Curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail: 
isadorafeirhmann@gmail.com 
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A neoplasia mamária caracteriza-se por seu aspecto multifatorial, visto sua 
grande apresentação clínica e morfológica, bem como associação com fatores ambientais 
e genéticos. Os principais fatores de risco compreendem a predisposição genética, 
incompetência imunológica, exposição à carcinógenos e meio hormonal e ambiental 
adversos.  Aproximadamente 1% dos casos acomete os homens e apresentam-se com 
pequenas dimensões, além de causarem alterações na pele e no mamilo precocemente 
(FREITAS, 2011). 

De forma mais específica, os fatores de risco primário compreendem o sexo 
feminino, idade acima de 40 anos, antecedentes pessoais de câncer de mama, 
nuliparidade, história familiar de câncer de mama e primeiro parto após a 4º década de 
vida. Já os fatores secundários abrangem menarca precoce (< 11 anos), menopausa 
tardia (> 55 anos), aumento de peso na pós-menopausa e terapia de reposição hormonal 
por mais de 2 anos. Ainda, é importante destacar que alguns hábitos de vida também se 
relacionam com o desenvolvimento da neoplasia, como uma dieta contendo alto teor de 
gorduras e/ou etilismo crônico (FREITAS, 2011). 

A maioria dos cânceres de mama manifesta-se de forma esporádica, ou seja, sem 
história familiar prévia positiva para este gênero, enquanto que, cerca de 5 a 10% dos 
casos possuem oncogenes hereditários, predominantemente por uma alteração nos 
genes BRCA 1 e o BRCA 2 (SILVA, 2013). 

O câncer de mama responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos novos de 
câncer em mulheres. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua 
incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Segundo dados do 
Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2020-2022 no Brasil, estimam-se 
que 66.280 casos novos de câncer de mama. Esse valor corresponde a um risco 
estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de 
pele não melanoma, o câncer de mama feminino ocupa a primeira posição mais frequente 
em todas as Regiões brasileiras, com um risco estimado de 71,16 por 100 mil na Região 
Sul (INCA/BRASIL, 2020). 

A região Sudoeste do Paraná é essencialmente agrícola, e tem como parte de 
sua macrorregião o Município de Francisco Beltrão, que atende um grande número de 
casos de cânceres com histórico familiar oriundos dos 27 municípios que compõem a 8a 
Regional de Saúde. Por não existir um relatório ou mapeamento oficiais, não se sabe se 
há de fato associação entre a exposição ocupacional aos agrotóxicos e a alta incidência 
de casos de câncer de mama familial (câncer familial se refere ao conjunto de mutações 
herdadas geneticamente e que apresenta transmissão entre gerações) nesta região em 
particular. Os tumores de mama mais agressivos têm sido fenotipados como triplos 
negativos, evoluindo como uma doença de péssimo prognóstico em mulheres jovens 
portadoras de história familiar. 

Neste grande projeto de Mapeamento, investiga-se essa associação entre a 
incidência de câncer de mama, história familiar da doença e a exposição contínua aos 
agrotóxicos, oferecendo à população desta região o acesso ao mapeamento dos genes 
de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama familial, tanto nos indivíduos 
afetados como nos seus familiares. Além disso, promove-se subsídios para rastreamento 
precoce da doença, com ações de prevenção e conscientização do câncer de mama.  
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As atividades do projeto se iniciaram no dia 03 de agosto de 2019 com a 
realização do “Minicurso de Paramentação e Instrumentação Cirúrgica”, uma 
atividade da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica e de Hematologia da 
Unioeste campus Francisco Beltrão (LOCCUH) em parceria com o Laboratório de Biologia 
de Tumores (LBT). O minicurso abordou de maneira prática e teórica a paramentação e 
instrumentação cirúrgica, dando enfoque aos materiais utilizados em cirurgias de câncer 
de mama. 

No dia 21 de setembro ocorreu a “Aula Magna da LOCCUH 2019” nas 
dependências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Francisco 
Beltrão (Unioeste-FB) no miniauditório do Vila Nova. A Dra. Rita Lima ministrou uma aula 
sobre “Os princípios da cirurgia oncológica” e o Dr. Daniel Rech sobre “Cirurgia 
minimamente invasiva versus histerectomia abdominal radical em câncer cervical”. Com 
carga horária de 3 horas, a aula foi aberta ao público acadêmico da Unioeste-FB.  

No mês de outubro iniciou-se a campanha do “Outubro Rosa”, uma campanha 
anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados 
preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por 
direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de 
qualidade. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza a luta contra o câncer de 
mama e estimula a participação da população, de empresas e entidades.  

A elaboração das campanhas do outubro Rosa tem como base a concepção 
médica de que o controle do câncer repousa sobre dois pilares: o estímulo a hábitos 
saudáveis que visa reduzir, sobremaneira, sua incidência, e o diagnóstico precoce, que se 
baseia na noção de que quanto mais cedo a doença for diagnosticada maiores serão as 
chances de êxito no tratamento.  

Assim sendo, durante esse mês os integrantes do projeto de extensão em 
conjunto com a LOCCUH, LBT e o Hospital do Câncer de Francisco Beltrão (CEONC) 
realizaram diversas oficinas e atividades de combate ao câncer de mama e de promoção 
à saúde da mulher, visando chamar atenção diretamente para a realidade atual do câncer 
de mama e a importância do diagnóstico precoce. Em especial a bolsista, teve como foco 
a divulgação destes eventos que, em diversos tons de rosa, embelezam os mais diversos 
locais, com a intenção de nos mostrar, de modo belo e feminino, a importância da luta 
contra o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo.  

No dia 04 de outubro na praça central os extensionistas juntamente com a 
LOCCUH, LBT, IFMSA, CEONC e Grupo de Prevenção ao Câncer Mão Amiga 
participaram da “Abertura da Campanha Outubro Rosa pela Prefeitura de Francisco 
Beltrão”, com atividades informativas e de prevenção à população sobre o câncer de 
mama. Foram distribuídos panfletos e além disso foram agendadas mamografias no 
CEONC para as mulheres Beltronenses.  

No dia 05 de outubro foi realizado uma “Ação de conscientização no 
Supermercado Ítalo”, no Supermercado Ítalo do Centro de Francisco Beltrão. A ação 
ocorreu durante a manhã do sábado e em parceria com a LOCCUH e CEONC, 
conscientizando as mulheres quanto à prevenção do câncer de mama e agendamento de 
mamografias. Ademais, no dia 10 de outubro a oficina ocorreu no Supermercado Ítalo 
Cidade Norte e no dia 11 novamente no Supermercado Ítalo Centro. 
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Durante a primeira quinzena de outubro os extensionistas em prol a prevenção do 
câncer de mama realizaram uma “Ação no Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter 
Alberto Pecoits”. Foi exposto um protótipo de mama para orientação do autoexame de 
mama e um folder de conscientização do câncer de mama. 

No dia 17 de outubro no Pátio Barley em Francisco Beltrão a LOCCUH e LBT 
promoveram o “Science Night”. O evento reuniu um happy hour com ciência além da 
distribuição de alguns brindes durante um quiz científico. Cientistas de renome nacional e 
internacional estiveram discutindo ciência e contando suas experiências.  

Dando continuidade as atividades, no dia 19 de outubro, Francisco Beltrão 
amanheceu rosa. Junto a mobilização do CEONC, ONG Mão Amiga e de ações 
realizadas pelo Rotary e Interact, foram espalhados “200 balões cor-de-rosa” na praça 
matriz da cidade. A intenção, muito além de promover uma manhã diferente aos cidadãos, 
era chamar a atenção para a temática do outubro Rosa. No local, foram distribuídos flyers 
informativos sobre a campanha, orientando pessoas sobre o câncer de mama, 
esclarecendo dúvidas e encaminhando o agendamento de mamografias. Muitas mulheres 
aproveitaram a ação para agendar o exame. Outras, no entanto, pegaram vários flyers 
para levar e distribuir a amigas e familiares.  

Na noite do dia 19 de outubro, Dia Internacional de Prevenção do Câncer de 
Mama, os extensionistas juntamente com a LOCCUH e o LBT também participaram da 
“Zariff Night Run”, incentivando mulheres a continuarem se cuidando e praticando 
atividade física, contribuindo assim para a prevenção do câncer de mama.  

As últimas atividades promovidas no mês de outubro ocorreram na II Jornada 
Médica Integrada. Primeiramente através da ajuda na organização “III Seminário de 
Pesquisa em Oncologia”. A programação desse evento teve como convidados a 
enfermeira e palitiavista Ms. Cinthya Alba Rech e o cancerologista Dr. Janoário Athanazio 
de Oliveira. Acadêmicos do curso de medicina falaram sobre seus projetos de iniciação 
científica no LBT e a professora e doutora Carolina Panis falou sobre a “Exposição 
ocupacional aos agrotóxicos em mulheres portadoras de câncer de mama da região 
Sudoeste do Paraná: mapeamento da contaminação ambiental e relação a agressividade 
da doença”, o grande braço desse projeto de extensão. Os extensionistas também 
auxiliariam e participaram do “Módulo de Onco-Hemato” onde palestrou o Enfermeiro 
Fábio Ebert e do Hematologista Dr. Fausto Celso Trigo e “Módulo de Cuidados 
Paliativos” com as palestras da Enfermeira Ms. Cinthya Raquel Alba Rech e da 
Enfermeira Dra. Marta Georgina de Oliveira Góes. 

No ano de 2020 as atividades se iniciaram no mês de março, mas devido a 
pandemia do COVID-19 as aulas foram suspensas com apenas uma semana do ano 
letivo. Assim, devido ao isolamento social as atividades de extensão também ficaram 
impossibilitadas de serem realizadas, dessa forma, a bolsista realizou suas atividades de 
maneira online. 

No dia 04 de maio foi realizada uma reunião online através da plataforma 
Gotomeeting com a Dra. Carolina Panis, o Dr. Daniel Rech e os ligantes da LOCCUH 
para decisão de qual maneira as atividades da liga e dos extensionistas seriam realizadas 
durante esse período. No dia 05 e 07 de maio foram realizadas vídeo conferências para a 
discussão de artigos científicos sobre pacientes oncológicos com COVID-19 e seus 
desfechos. Durante os dias seguintes desse mês a bolsista se dedicou na confecção de 
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uma revisão de artigos relacionados a esse tema, a fim de ser enviado para a publicação 
em alguma Revista Científica. O artigo com o nome “Aspectos imunológicos e correlação 
clinicopatológica da infecção pelo vírus Sars-Cov-19 em pacientes oncológicos” está 
aguardando aprovação. 

No mês de junho nos dias 03 e 10, a Bolsista que atualmente é presidente da 
LOCCUH realizou com os atuais membros da liga reuniões online para a organização de 
Webinars da liga que iriam ocorrer nos meses de junho e julho na plataforma Google 
Meet. As aulas foram organizadas em parceria com o LBT, IFMSA Brazil Unioeste-FB e 
Jaleko acadêmicos, essas foram divulgadas via Instagram e WhatsApp para todos os 
acadêmicos do curso de medicina da Unioeste campus Francisco Beltrão e contaram com 
certificação e sorteios a seus participantes. 

O primeiro Webinar ocorreu no dia 16 de junho com o tema “Emergências 
oncológicas durante a pandemia” a aula foi ministrada pelo Dr. Daniel Rech e contou 
com mais de 100 participantes. 

O segundo Webinar ocorreu no dia 19 de junho com o tema “Cuidado Espiritual 
na Oncologia” e foi ministrado pela Enfermeira Cynthia Alba Rech. Essa aula também 
teve como parceria a Liga Acadêmica de Espiritualidades, Medicina e Paliativismo – 
LAEMP. 

O terceiro Webinar ocorreu no dia 22 de junho com o tema “Pesticidas na água 
e incidência de câncer na população brasileira: resultados da colaboração 
Unioeste-Harvard” e foi ministrado pela Dra. Carolina Panis. 

O mês de julho teve início e foi realizado o quarto Webinar, esse ocorreu no dia 
09 com o tema “Mitos e Verdades sobre a Alimentação no Câncer” e foi transmitido 
via Youtube. Essa aula foi aberta a acadêmicos, médicos, nutricionistas e demais 
profissionais da saúde de todo o Brasil e foi ministrada pela nutricionista Renata Chavoni 
Zago. A aula teve mais de 300 inscritos e mais de 765 visualizações na plataforma. 

A última atividade organizada pelo projeto de extensão na vigência da bolsa 
ocorreu no final do mês de julho. A LOCCUH em conjunto com a Liga Acadêmica de 
Hematologia e Oncologia (LAHO) do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) 
realizou a “1ª Aula Magna das Ligas de Oncologia e Hematologia do Sudoeste do 
Paraná”. A aula ocorreu no dia 21 de julho e foi transmitida pelo Youtube. O evento teve 
360 inscritos e mais de 450 visualizações no Youtube. Além disso, contou com a 
presença de 4 palestrantes sendo eles a hematologista Dra. Sylvia Rocha, o cirurgião 
oncológico Dr. Daniel Rech, a pós-doutora em oncologia Dra. Carolina Panis e o 
farmacêutico Prof. Jardel Bordignon. 

 
 
Procedimentos Adotados 

Primeiramente foi realizado o aprofundamento do conhecimento sobre a 
epidemiologia do Câncer de Mama no Brasil e em especial na região Sudoeste do 
Paraná. A bolsista participou das aulas da Liga de Oncologia de Clínica e Cirúrgica e de 
Hematologia (LOCCUH) para maior entendimento sobre a fisiopatologia, clínica e 
tratamento dos vários tipos de cânceres de mama. Foram realizados pesquisas e 
treinamento sobre técnicas didáticas pedagógicas para divulgação de conhecimento 
acerca do câncer de mama para às mulheres Beltronenses. Também ocorreu a 
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elaboração de folders online e impressos sobre realização do autoexame de mama, 
atividades de prevenção do câncer de mama e orientação da realização do exame de 
rastreio do câncer de mama preconizado pelo Ministério da Saúde. Além da promoção de 
ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama no 
mês de outubro através da campanha de conscientização Outubro Rosa. 
 
Considerações Finais 

Percebe-se a importância das atividades realizadas pelo projeto, uma vez que as 
neoplasias são patologias altamente prevalentes e todo e qualquer médico deve estar 
apto a conduzir da melhor forma o paciente a fim de encaminhar precocemente para o 
atendimento especializado.  

Além disso, o projeto levou conhecimento às mulheres acerca do câncer de 
mama e suas formas de rastreio, auxiliando-as a agendarem mamografias, conhecerem 
os fatores de risco da doença, os sinais e sintomas e métodos de prevenção. Esse 
conhecimento contribui para a superação da desigualdade de conhecimento entre as 
mulheres acerca de sua saúde, ajudando a construir uma sociedade mais justa, ética e 
democrática. 

Ademais, esse projeto de extensão promoveu a inserção do bolsista na realidade 
cotidiana, social e econômica brasileira, possibilitando a participação direta na vivência 
com a comunidade em que este está inserido, conhecendo suas particularidades e 
características, auxiliando na sua formação como médico. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
Laboratório de Biologia de Tumores, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus Francisco Beltrão, Rodovia Vitório 
Traiano, Km 02, Contorno Leste. Bairro Água Branca. CEP 85601-970. 
Email: carolpanis@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
42974/2014  
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MAPEAMENTO DO CÂNCER DE MAMA FAMILIAL NO SUDOESTE DO PARANÁ E 

ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DE RISCO COM A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À 
AGROTÓXICOS - AÇÕES EDUCATIVAS EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO 

CÂNCER DE MAMA  
 

Daniel Rech1, Carolina Panis2 (Coordenadores da Ação de Extensão) 
Participantes: Fernanda Mara Alves3

1, Maria Eduarda Fontana Vasselai4, Isadora Nunes 
Ferreira5 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Câncer de mama; Conscientização; Oncologia. 
 
Resumo 
 
O câncer de mama é a modalidade neoplásica que mais afeta mulheres ao redor do 
mundo. Considerada uma doença multifatorial, a neoplasia de mama abrange alterações 
genéticas e epigenéticas, apresentando fatores de risco cada vez mais presentes no 
cotidiano, como a exposição à agrotóxicos. Em seu sexto ano de atividades, as ações 
extensionistas foram realizadas entre setembro de 2019 e julho de 2020, visando a 
conscientização populacional da Região do Sudoeste do Paraná acerca do câncer de 
mama.  
 
Apresentação 
 

O câncer de mama é a neoplasia que mais afeta mulheres ao redor do mundo 
(FERLAY, 2010). No Brasil, isso não é diferente, uma vez que, no triênio 2020-2022, há 
uma previsão de aproximadamente 66.280 novos casos a cada ano, tendo uma incidência 
predominante na Região Sul do país, com 71,16 casos a cada 100 mil mulheres 
(INCA/BRASIL, 2020).  
 Conhecido como uma doença de caráter multifatorial, o câncer de mama possui 
uma apresentação clínica e morfológica ampla e sistêmica e apresenta como principais 
fatores de risco o sexo feminino, idade superior a 50 anos, sobrepeso, menarca antes dos 
11 anos de idade, menopausa após os 55 anos de idade, uso de anticoncepcionais orais, 
etilismo, agentes químicos como agrotóxicos (ADAMI, 2008), além de histórico pessoal 
e/ou familiar de câncer de mama e fatores genéticos como presença em cerca de 5 a 10% 
dos casos de câncer de mama de oncogenes hereditários, predominantemente por 

 
1 Docente, Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: dr.rech@gmail.com 

2 Docente, Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: carolpanis@hotmail.com 

3 Discente, Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão.  E-mail: 
fernandamaraalves@gmail.com 
4 Discente, Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: maa_vasselai@hotmail.com  
5 Discente, Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: isadorafeirhmann@gmail.com 
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alterações nos genes BRCA 1 e BRCA 2 (HULKA, 2008). Logo, é notório conscientizar a 
população atendida em Francisco Beltrão, que é pertencente a 8ª Regional de Saúde, a 
qual é composta por 27 municípios da Região Sudoeste do Paraná. Isso, pois, em 2017, a 
região apresentou uma incidência de 70 novos casos de câncer de mama a cada 100 mil 
mulheres. Além disso, devido ao fato de a região ser predominante rural, investiga-se a 
associação da exposição contínua a agrotóxicos com a ocorrência de tumores mais 
agressivos, com péssimo prognóstico e de acometimento precoce, uma vez que, há uma 
elevada incidência de câncer de mama hereditário (RECH, 2018). Dessa forma, com a 
investigação da associação da exposição a agrotóxicos e ocorrência de câncer de mama, 
o projeto de mapeamento, tem a finalidade de possibilitar a população local a identificação 
de casos precocemente para elevar a taxa de sobrevida e evitar desfechos clínicos 
desfavoráveis.  
 As atividades voltadas exclusivamente ao câncer de mama, têm como principal 
período de conscientização o mês de outubro. Isso, devido, ao surgimento de um 
movimento popular, na década de 1990, denominado Outubro Rosa, que objetiva a luta 
contra o câncer de mama e incentiva à participação da população no combate a essa 
patologia (GUTIERREZ, 2017). Dessa forma, em outubro de 2019, as extensionistas, 
juntamente com a Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica e de Hematologia 
(LOCCUH), o Laboratório de Biologia de Tumores (LBT) e o Hospital do Câncer de 
Francisco Beltrão (CEONC) promoveram diversas atividades de conscientização ao 
câncer de mama, organizadas e planejadas desde agosto de 2019. 

No dia 04 de outubro de 2019, ocorreu a Abertura da Campanha Outubro Rosa, 
promovida pela Prefeitura de Francisco Beltrão, na Praça Central da cidade. Nesse 
evento, estavam presentes o prefeito da cidade, representantes da 8ª Regional de Saúde, 
membros do CEONC, do Grupo de Prevenção ao Câncer Mão Amiga, bem como as 
extensionistas juntamente com membros da IFMSA Unioeste-FB, da LOCCUH e do LBT, 
os quais distribuíram panfletos (Figura 1) e demonstraram a forma de realizar o 
autoexame em protótipos de mama, fornecidas pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, campus de Francisco Beltrão (Figura 2). Também foi realizado o agendamento de 
mamografias no CEONC para as mulheres que passavam pela praça, naquela tarde. 

No dia 05 de outubro de 2019 foi realizada a “Ação de conscientização no 
Supermercado Ítalo”, no Centro de Francisco Beltrão. A ação realizada em parceria com a 
LOCCUH e o CEONC, buscou conscientizar as pessoas que ali faziam suas compras, 
sobre a importância de bons hábitos alimentares, para prevenção do câncer de mama. 
Nesse evento, também foi ofertado o agendamento de mamografias, para as mulheres 
que por ali passavam, bem como demonstrado nas maquetes como realizar o autoexame 
(Figura 3). Nos dias 10 e 11 de outubro de 2019, respectivamente, a ação também foi 
feita no Supermercado Ítalo Cidade Norte e novamente no Supermercado Ítalo Centro. 

 Na primeira quinzena de outubro, as integrantes do projeto de extensão 
promoveram a “Ação no Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter Alberto Pecoits”. Foi 
exposto o protótipo de mama juntamente com panfletos de conscientização sobre o 
câncer de mama, objetivando alcançar as profissionais da área da saúde do local, para 
relembrarem da importância do cuidado próprio (Figura 4). No dia 17 de outubro de 2019 
no Pátio Barley, em Francisco Beltrão, o LBT e a LOCCUH, realizaram a primeira edição 
do “Science Night”. O evento contou com a presença de cientistas de renome nacional e 
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internacional, que estiveram discutindo ciência de forma descontraída e contaram suas 
experiências, sobre diversas áreas, incluindo câncer de mama com a Dra. Carolina Panis 
(Figura 5). Na manhã de 19 de outubro de 2019, Dia Internacional de Prevenção ao 
Câncer de Mama, foi feito na Praça Central de Francisco Beltrão, uma ação a população 
que por ali passava, em referência ao mês de conscientização do câncer de mama, 
promovido pelo CEONC, ONG Mão Amiga, Rotary, Interact, LOCCUH e LBT, que contou 
com uma caminhada pelas ruas centrais da cidade, bem como uma decoração nas 
calçadas com balões cor-de-rosa. No local, foram distribuídos rosas, folders informativos 
e foi disponibilizado o agendamento de mamografias (Figura 6). À noite, a extensionista, 
juntamente com membros da LOCCUH, LBT e CEONC participou da “Zariff Night Run”, 
corrida que reuniu pessoas de diversas cidades da Região Sudoeste. Tendo em vista a 
dimensão do evento, em parceria com a Zariff, foi possível interagir com as corredoras, 
pois apesar da importância da prática de atividades físicas regulares, como fator protetor, 
alguns casos de câncer de mama, estão relacionados a fatores genéticos, sendo 
relevante o incentivo a realização de exames de rastreio como a mamografia, a qual pôde 
ser agendada na corrida (Figura 7). Ainda em outubro, a extensionista participou da 
organização da II Jornada Médica Integrada, no módulo “III Seminário de Pesquisa em 
Oncologia” e palestrou sobre o tema “Epidemiologia do câncer de mama no sudoeste do 
Paraná: Quem somos?” (Figura 8). A coordenadora e doutora Carolina Panis, também 
palestrou, contando sobre o projeto “Exposição ocupacional aos agrotóxicos em mulheres 
portadoras de câncer de mama da região Sudoeste do Paraná: mapeamento da 
contaminação ambiental e relação a agressividade da doença”.  
 Em março de 2020, com o início da bolsa, algumas adaptações tiveram que ser 
feitas, devido ao início da pandemia do COVID-19 e a suspensão do calendário 
acadêmico presencial, impossibilitando as atividades que envolvessem contato direto com 
a população. Desse modo, adotaram-se atividades na modalidade online. Após reuniões, 
com a Dra. Carolina Panis e o Dr. Daniel Rech, foi definida a realização de alguns eventos 
de modo online e a formulação de um artigo científico que correlacionasse os dados 
existentes na literatura sobre a temática do COVID-19 com os pacientes oncológicos e 
seus desfechos clínicos. Dessa forma, durante os meses de maio e junho, os ligantes da 
LOCCUH, dedicaram-se em revisar publicações acerca da temática proposta, 
participando, dessa forma, da escrita do artigo “Aspectos imunológicos e correlação 
clinicopatológica da infecção pelo vírus Sars-CoV-2 em pacientes oncológicos”, o qual 
está sendo analisado para publicação, sob autoria da bolsista Fernanda Mara Alves, 
Maria Eduarda Fontana Vasselai, Julia Fratin da Silva, Rayana Turra Damo, Nathally 
Ghilardi Cardoso, Janaína Carla da Silva, Thalita Basso Scandolara e Carolina Panis.  

Em junho, iniciaram as Webinars, visando a disseminação online dos assuntos 
relacionados ao câncer, sendo organizadas pela LOCCUH, em parceria com o LBT, 
IFMSA Brazil Unioeste-FB e Jaleko acadêmicos. A divulgação dos respectivos eventos foi 
feita via redes sociais, de modo que buscou-se atingir todos os acadêmicos do curso de 
medicina da Unioeste campus Francisco Beltrão. O primeiro Webinar, aconteceu dia 16 
de junho de 2020, intitulado “Emergências oncológicas durante a pandemia”, ministrado 
pelo preceptor e coordenador da LOCCUH Dr. Daniel Rech, que enfatizou os principais 
aspectos que o acadêmico de medicina deve perceber em um paciente oncológico, 
principalmente durante a pandemia. Esse evento contou com mais de 100 participantes. 
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O segundo Webinar ocorreu dia 19 de junho de 2020 com o tema “Cuidado Espiritual na 
Oncologia” e foi ministrado pela Enfermeira Cynthia Alba Rech, a qual é gestora do 
CEONC de Francisco Beltrão. Essa aula também teve como parceria a Liga Acadêmica 
de Espiritualidades, Medicina e Paliativismo – LAEMP, e, apresentou como foco as 
temáticas do adoecimento no câncer, com enfoque em câncer de mama, das 
modalidades de dor e da importância da espiritualidade dentro da oncologia. O terceiro 
Webinar aconteceu dia 22 de junho de 2020 intitulado “Pesticidas na água e incidência de 
câncer na população brasileira: resultados da colaboração Unioeste-Harvard” e foi 
ministrado pela Dra. Carolina Panis, que abordou sua experiência em Harvard, com os 
estudos que ainda estão sendo feitos com as pacientes portadoras de câncer de mama 
na Região Sudoeste do Paraná. Em 09 de julho de 2020, aconteceu o quarto Webinar 
com o tema “Mitos e Verdades sobre a Alimentação no Câncer” e foi transmitida via 
Youtube. Esse evento foi uma aula aberta a acadêmicos, médicos, nutricionistas e demais 
profissionais da saúde de todo o Brasil e foi ministrada pela nutricionista funcional 
oncológica Renata Chavoni Zago que abordou os principais cuidados na alimentação que 
um paciente oncológico deve se atentar. Esta aula contou com mais de 300 inscritos. Por 
fim, no dia 21 de julho de 2020, aconteceu a “1ª Aula Magna das Ligas de Oncologia e 
Hematologia do Sudoeste do Paraná”, evento organizado juntamente com a LOCCUH e a 
Liga Acadêmica de Hematologia e Oncologia (LAHO) do Centro Universitário de Pato 
Branco (UNIDEP) e que foi transmitida pelo Youtube. O evento contou com a presença da 
hematologista Dra. Sylvia Rocha, do cirurgião oncológico Dr. Daniel Rech, da pós-doutora 
em oncologia Dra. Carolina Panis e do farmacêutico Prof. Jardel Bordignon e obteve mais 
de 765 visualizações e 300 inscritos.  

Devido as atividades realizadas durante os meses de julho de 2019 e setembro de 
2020, a extensionista foi convidada a representar o campus de Francisco Beltrão, em 
outubro de 2020, no evento “Precisamos falar sobre – Outubro Rosa”, promovido pela Pró 
Reitoria de Extensão da Unioeste, via Youtube. A bolsista pode apresentar os objetivos do 
Projeto de Extensão que desenvolveu, e, mostrar os eventos realizados em Francisco 
Beltrão durante o Outubro Rosa de 2019 (Figura 9).  O evento também contou com 
discentes de fisioterapia da Unioeste campus Cascavel, que relataram sua experiência 
acadêmica com câncer de mama, dentro do curso de Fisioterapia. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Foi realizada pesquisa científica no livro Patologia Básica, Robbins, 10ª Edição, 
acerca da carcinogênese, e, da neoplasia relacionada a mama, juntamente com estudos e 
diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, para iniciar a programação das atividades. A 
bolsista participou de aulas e reuniões promovidas pela LOCCUH e pelo LBT, para 
ampliar seu conhecimento sobre a epidemiologia e as particularidades da Região 
Sudoeste do Paraná, acerca do câncer de mama e do uso de agrotóxicos.  

A bolsista realizou reuniões com membros do CEONC, para organização das 
atividades referentes ao “Outubro Rosa”, bem como com os organizadores da Zariff Night 
Run e com os responsáveis pelos materiais de tenda, cadeiras e protótipos de mama da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Francisco Beltrão, para uso nas 
atividades propostas pela extensionista, durante o mês de outubro de 2019. A bolsista 
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participou da elaboração de panfletos educativos, na modalidade impressa e online, 
visando a disseminação de informações sobre a neoplasia mamária.  

Em 2020, com a pandemia, buscou-se pesquisar o uso de plataformas online para 
melhor realização das Webinars, com intuito de ampliar o alcance de evento. 
 

   
  Figura 1 – Folder 2019 Figura 2 – Extensionistas  Figura 3 – Ação Supermercado 

 

   
Figura 4 – Hospital  Figura 5 – Science Night         Figura 6 – Ato na Praça Central 

 

   
Figura 7 – Zariff Night Run       Figura 8 – II Jornada Médica Figura 9 – Live Outubro Rosa 

    

Considerações Finais 
 

Diante da elevada incidência de câncer de mama na Região Sudoeste do Paraná, 
e, de uma população rural que está exposta a agrotóxicos, devido as funções laborais, 
torna-se imprescindível a atuação do extensionista para o desenvolvimento de atividades 

1408



 

 

que conscientizem a população sobre a importância de bons hábitos de vida, que 
ensinem a prática do autoexame de mama e incentivem a realização de exames de 
rastreio, para fins de diagnóstico precoce e desfechos clínicos favoráveis. 

Apesar de toda adaptação necessária devido ao distanciamento social preconizado 
na atual situação pandêmica, notou-se na modalidade online uma nova forma de realizar 
extensão e que agregou muito na disseminação do saber e da conscientização do câncer 
de mama. A bolsista, por meio do projeto desenvolvido, pode notar que a amplitude da 
atividade extensionista, a qual engloba desde a organização, com as entidades 
competentes, até o contato direto com a população da Região, desenvolve habilidades e 
gera competências fundamentais para a formação médica, as quais são pautadas em 
uma visão holística, acerca da sociedade na qual se vive. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Laboratório de Biologia de Tumores, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus Francisco Beltrão. 
Rodovia Vitório Traiano, Km 02, Contorno Leste. Bairro Água Branca. 
CEP: 85601-970 
E-mail: carolpanis@hotmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
42974/2014 
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MÉTODO PILATES SOLO COMO PROMOÇÂO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 
VINCULADO AO PROGRAMA RE-VIVENDO: OS BENEFÍCIOS DA NATUROPATIA 

 
Sheila Karina Luders Meza1 

Participantes: Juliana Cristina Frare2, Caren Tais Bulow3 Bruna Badotti Maciel4 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: pilates; saúde; qualidade de vida. 

 
Resumo 
 
O método Pilares é um recurso que fortalece e alonga a musculatura corporal. O programa 
tem como objetivo a diminuição dos quadros álgicos e promovendo melhora postural, 
evitando compensações musculares, aumentando a flexibilidade, diminuindo 
encurtamentos musculares, proporcionando alinhamento da coluna e melhora na qualidade 
de vida como um todo. O programa é realizado na UNIOESTE, campus Cascavel. 
Participam homens e mulheres, podendo ou não ser da instituição. Após o período de 
inscrição são realizadas as avaliações e iniciadas as atividades. Participam no total 20 
pessoas, as quais são divididas em duas turmas – dividindo-se 10 pessoas em cada, 
durando cerca de uma hora cada turma. 
 
Apresentação 
 

O Método Pilates foi idealizado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1880- 1967) 
durante a 1ª Guerra Mundial na Inglaterra, o qual divide-se em princípios: concentração, 
controle, centragem, respiração diafragmática, leveza, precisão, força e relaxamento. Os 
exercícios que compõe o método abrangem contrações isotônicas e isométricas com 
ênfase no que Joseph denominou power house. Este centro de força é combinado pelos 
músculos abdominais, glúteos e paravertebrais que são responsáveis pelo equilíbrio 
estática e dinâmica do corpo. Durante os exercícios a expiração é associada à contração 
diafragmática, do transverso abdominal, dos multifídeos e da musculatura do assoalho 
pélvico. (KAJEVSKI; MENEGUINI, 2017). 

Estudos prévios mostram que o Pilates é capaz de aperfeiçoar a capacidade de 
execução das atividades de vida diária, marcha  flexibilidade (TOZIM et al., 2014). 
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. O Método se divide em exercícios livres, podendo ser realizados no solo, em 
decúbito dorsal, ventral , sentado ou em pé, ou com os mesmos exercícios sendo realizados 
em aparelhos que oferecem maior resistência ao movimento. (CORDEIRO et al, 2020). 
  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. 
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Pelo fato de o pilates ser realizado em infinitas formas, é importante que antes do 
indivíduo começar, que este realize uma avaliação corporal/postural como um todo, para 
que o instrutor conheça a particularidade de cada participante, o que é importante para que 
o mesmo elabore as atividades mais adequadas para cada biotipo, não prejudicando as 
limitações, e para que o mesmo evolua os treinos de acordo com a capacidade e objetivo 
de cada aluno. 

De tal forma, o Método vem sendo adepto para tratamento e prevenção de patologias 
como o encurtamento muscular. 
 
 
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. 
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 
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mãos ou a ponta dos dedos da mão no chão – teste em que todos os pacientes encontraram 
limitações para realizar. 

 
 
Resultados 
 

Foram realizadas as inscrições para a participação no projeto, em seguida foram 
feitas as avaliações dos participantes. Foi possível observar e avaliar as principais 
alterações posturais que acometem os participantes e a interferências destas no dia a dia. 
Foi realizada a elaboração dos treinos e iniciada a prática do Método Pilates.  

Participam inicialmente da prática do Método Pilates, 10 pessoas, no decorrer das 
atividades houve melhoras significativas, destacando-se a correção postural redução das 
tensões musculares e alívio da dor principalmente da região da coluna lombar. Além disso, 
ocorreu redução de desconfortos musculares, melhora no equilíbrio e coordenação, alívio 
de estresse, apesar de não ter sido possível realizar a avaliação final devido a pandemia 
do Covid-19. Houve colaboração nas atividades administrativas do programa, elaboração 
do relatório semestral e orientações gerais aos participantes do Método Pilates enquanto 
suspensas as atividades.   
 
 
Figura 1 

 
Prática do Método Pilates com auxílio de bola suíça 
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Figura 2 

 
Prática do Método Pilates com auxílio de elástico 

 
 
 
 
Considerações Finais 
 
Durante o primeiro período, optou-se por reduzir o numero de turmas do Método Pilates, 
devido ao grande numero de abandono por parte dos pacientes. Em contra partida, abriu-
se mais vagas na mesma. Após o início da pandemia, as atividades presenciais foram 
suspensas, não sendo realizada as sessões do Método Pilates. 
 
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  
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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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OBSERVATÓRIO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL 

 

Rodrigo Barbosa da Cruz1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Carla Rubia Duarte2, Natalie Setin Motter3, Léia Carolina Lucio4, Claudicéia 

Risso Pascotto5, Lirane Elize Defante Ferreto¨6, Luis Robertto Dalbosco Mattei7. 
 

Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Mortalidade materno-infantil; Vigilância do óbito; Fatores de risco. 
 
Resumo 

 
Iniciado em 2013, o projeto visa consolidar o conhecimento teórico para o embasamento 

de ações ligadas a área da saúde que diminuam mortalidade materna e infantil a partir da 
qualificação de profissionais e oriente melhor as gestantes e familiares. O monitoramento 
realizado pelo Comitê de Mortalidade Materna e Infantil da 8ª Regional de Saúde de 

Francisco Beltrão obteve dados que ampliassem as informações sobre os casos de 
mortalidade materna e infantil por meio de análise epidemiológica. 

 
Apresentação 
 

Um dos indicadores para avaliar a qualidade da saúde de uma determinada população é 
por meio da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI). A TMI é um indicador que estima o risco 

de um indivíduo morrer com menos de um ano de vida. Já a Mortalidade Materna (MM) 
refere-se a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da 
gestação, independente da duração ou da localização da gravidez. Estes dados refletem 

as condições socioeconômicas de uma determinada população e é usado para mensurar 
o quanto as variantes populacionais, geográficas e temporais interferem nessa taxa 

(ANDRADE et al., 2019). O Brasil atingiu a meta assumida no quarto Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM4) das Nações Unidas que era reduzir em dois terços 

 
1 Docente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. Email: 
prof .rdcruz@gmail.com  
2 Discente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão E -mail: 
carlard1@hotmail.com 
3Discente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão E -mail: 

motternatalie@gmail.com 
4 Docente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-mail: 
leiacarol@gmail.com 

5 Docente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-
mail:claudiceia_rp@hotmail.com 
6 Docente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-mail: 

liraneferreto@uol.com.br 
7 Discente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão E -mail: 
luisrmattei97@hotmail.com 
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os indicadores de mortalidade de crianças com até cinco anos. Atualmente, o país busca 
atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS3) que visa reduzir as mortes 
evitáveis de crianças menores de 5 anos até 2030 para até 25 por 1000 nascidos vivos 

(SOUZA, 2015).  
Diversos são os fatores que influenciam os óbitos infantis, em especial a condição social 

na qual está ou estará inserida a criança (ANDRADE et al., 2019). Os fatores mais 
fortemente associados a perda fetal são a idade materna superior a 35 anos, nuliparidade, 
perdas fetais anteriores, doenças previas como a hipertensão arterial e diabetes melito, 

gemelaridade, anomalias cromossômicas fetais, tabagismo, infecções bacterianas e 
viróticas, ausência ou má qualidade da assistência pré-natal e deficiência no 

acompanhamento intraparto. Alguns desses fatores podem ser prevenidos e tratados 
fazendo com que a mortalidade materno-infantil diminua (LIMA et al., 2016).  
Neste sentido, as medidas políticas que o governo adota: a expansão do acesso a 

serviços básicos de infraestrutura urbana, o aumento da escolaridade, o processo de 
declínio da fecundidade, os diferentes níveis de renda da população, o processo de 

urbanização e o acesso a políticas públicas de saúde e transferência de renda, estão 
intimamente relacionadas e são importantes aspectos que ajudam no processo de queda 
da taxa de mortalidade infantil no país (ANDRADE, et al., 2019). Com isso, as causas por 

malformação congênita demonstram uma causa que deve ter medidas para a sua 
diminuição como: condições socioeconômicas e ambientais, deficiências nutricionais, 

presença de raio ionizante, metil mercúrio e ao chumbo, ação de fármacos, alcoolismo, 
rubéola, sífilis congênita e outras doenças maternas, traumatismos, distúrbios gênicos e a 
idade materna (LEAL, et al., 2019). Os fatores mais fortemente associados a perda fetal 

são a idade materna superior a 35 anos, nuliparidade, perdas fetais anteriores, doenças 
previas como a hipertensão arterial e diabetes melito, gemelaridade, anomalias 

cromossômicas fetais, tabagismo, infecções bacterianas e viróticas, ausência ou má 
qualidade da assistência pré-natal e deficiência no acompanhamento intraparto. Alguns 
desses fatores podem ser prevenidos e tratados fazendo com que a mortalidade materno-

infantil diminua (LIMA, et al., 2016). Neste sentido esse projeto de extensão visa ampliar 
as informações sobre os casos de mortalidade materna e infantil por meio de análise de 

dados epidemiológicos, conscientizar profissionais de saúde da 8º Regional de Saúde 
sobre a prevenção de óbitos evitáveis para obter melhores indicadores de saúde materno 
infantil e, fornecer subsídios para o planejamento de ações em saúde e melhoria da 

assistência da população-alvo.  
 

Procedimentos Adotados 
 
O projeto envolveu diversas etapas para elaboração de boletins informativos sobre a 

Mortalidade Materna e Infantil na 8ª Regional de Saúde do Paraná. Tais boletins foram 
executados pelo orientador, pelo bolsista, por acadêmicos voluntários e docentes da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Monitorou-se os óbitos do 
período de 2015 a 2018 referente a população dos municípios da 8ª Regional de Saúde 
do Paraná. O projeto foi desenvolvido em seguintes etapas: coleta de dados, análise de 

artigos, elaboração e desenvolvimento de propostas, confecção dos boletins informativos 
e distribuição do material visando a conscientização. Inicialmente, a partir dos dados 
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foram produzidas análises descritivas, calculadas as taxas e realizada a Classificação 
Internacional de Doenças para conhecer o perfil da mortalidade. Com base nesses dados, 
foram elaborados boletins informativos disponibilizados nos hospitais aos profissionais de 

Saúde sobre o perfil epidemiológico da mortalidade infantil e sobre os cuidados que a 
gestante precisa ter com o recém-nascido. Foi realizado a distribuição dos boletins 

informativos aos profissionais de saúde, visando a sensibilização sobre os cuidados com 
a gestante e recém-nascido. Além disso, os dados permitiram caracteriza-se as anomalias 
congênitas na 8° regional de saúde do Paraná (Figura 1). E, também, um dos boletins 

(Figura 2 e 3) buscou orientar sobre aleitamento materno, sobre possíveis problemas 
desencadeados pela Covid-19 nas gestantes e crianças. O projetou contou com 

participação dos integrantes em Congressos Nacionais da Região, com envio de 
trabalhos acadêmicos sobre o tema e discussões de artigos científicos. Com base nos 
dados obtidos e estudos feitos, contatou-se que grande parte das mortes precoces 

poderiam ser evitadas. Para isso, deve-se ampliar projetos de capacitação aos 
profissionais de saúde no acompanhamento pré-natal, com objetivo de evitar o óbito 

infantil e materno.  Por fim, vale-se ressaltar que devido a pandemia de COVID, as 
atividades presenciais foram canceladas e reestruturou-se o projeto para dar continuidade 
de maneira virtual.  

 

 
Figura 1 – Boletim Informativo ‘Caracterização da mortalidade infantil com anomalia congênita da 8ª regional 

de saúde do Paraná’ 
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Figura 2 – Boletim Informativo “Cuidados que a gestante precisa ter com o recém-nascido”. 

 
Figura 3 – Boletim Informativo “Cuidados que a gestante precisa ter f rente ao COVID-19”. 

 

Metodologia  
 

Após esse levantamento, realizamos foram selecionados diversos artigos relacionados ao 
tema. Para seleção desses artigos foram utilizadas as bases Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO) 
e National Library of Medicine (PUBMED). Em posse dos dados e dos artigos, foram 
definidos os temas de maiores relevâncias para a elaboração dos boletins. A partir desses 

dados, foram desenvolvidas pesquisas e artigos correlacionados ao tema. Foram 
selecionados os casos que ocorreram devido às anomalias congênitas – a partir da 

classificação do CID (Classificação Internacional de Doenças). Tendo posse de tais 
dados, foram analisados perfis epidemiológicos dos casos, como: Idade Materna, Tempo 
de Gestação, Tipo de Anomalia, Região de Incidência e Grau de Escolaridade Materna. 

Em posse dos dados e dos artigos, foram definidos os temas de maiores relevâncias para 
a elaboração dos boletins.  Os temas elaborados foram: ‘Incidência de mortalidade infantil  

da 8ª regional de saúde de Francisco Beltrão’, ‘Caracterização da mortalidade infantil com 
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anomalia congênita da 8ª regional de saúde do Paraná’ e ‘Redução da mortalidade 
infantil: como lidamos com esse desafio?’. Os outros dois boletins priorizaram as 
orientações com o recém-nascido como a importância do aleitamento materno, os 

cuidados para prevenção da Covid-19 destinados a gestantes e com bebê. Com relação a 
Covid-19, também foram incluídas informações sobre sintomas, transmissão e prevenção. 

Os boletins tiveram como público-alvo as gestantes e os profissionais da 8ª Regional de 
Saúde do Paraná sobre o perfil epidemiológico da Mortalidade Infantil com Anomalias 
Congênitas na região de Francisco Beltrão. Após a confecção, os boletins informativos 

foram impressos e disponibilizados na 8ª Regional de Saúde.   
 

Resultados:  
 
Fundado em 2013, o projeto visa consolidar o conhecimento teórico para o embasamento 

de ações ligadas a área da saúde que diminuam mortalidade materna e infantil a partir da 
qualificação de profissionais e oriente melhor as gestantes e familiares. O monitoramento 

realizado pelo Comitê de Mortalidade Materna e Infantil da 8ª Regional de Saúde de 
Francisco Beltrão obteve dados que ampliassem as informações sobre os casos de 
mortalidade materna e infantil por meio de análise de dados epidemiológicos. Além disso, 

tem por objetivo conscientizar profissionais de saúde da 8º Regional de Saúde sobre a 
prevenção de óbitos evitáveis para obter melhores indicadores de saúde materno infantil. 

A análise da taxa de mortalidade infantil da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, 
no período entre 2010 a 2017, permitiu inferir que a Regional se manteve, na maior parte 
do período estudado, abaixo dos níveis de mortalidade infantil do que as taxas do Estado 

do Paraná. O índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é 
de 10 mortes para cada mil nascimentos. Em Francisco Beltrão, o índice apresentou uma 

queda de 16 óbitos/1000 nascimentos, em 2010, para 8,8 em 2017, ficando dentro do que 
é considerável aceitável pela OMS. No que se refere as causas da mortalidade infantil no 
período analisado, constatou-se 53% de mortalidades decorrente de afecções do período 

perinatal, 23% de malformações congênitas, 8,5% de problemas relacionados à saúde, 
14% por outras causas. Em relação a classificação de óbito por malformação congênita 

no período, teve-se: 3 óbitos fetais, 3 neonatal precoce, 1 neonato tardio e 4 pós neonato. 
Esses dados demonstram a maior vulnerabilidade no primeiro mês de vida (tendo 4 
casos). Isso denota a necessitando de maior cuidado nesse período gestacional no que 

se refere a malformação congênita.  
A análise dos dados e caracterização do perfil epidemiológico da região serviu como 

embasamento para a confecção dos boletins informativos aos profissionais de saúde, 
visando a sensibilização sobre os cuidados com a gestante e recém-nascido. Estes, tem 
por objetivo evitar os óbitos materno-infantil a partir da elaboração de estratégias para 

atendimento durante o período do pré natal, parto e puerpério. O projeto contou com 
participação dos integrantes em Congressos Nacionais da Região, com envio de 

trabalhos acadêmicos sobre o tema e discussões de artigos científicos. Com base nos 
dados obtidos e estudos feitos, contatou-se que grande parte das mortes precoces 
poderiam ser evitadas. Para isso, deve-se ampliar projetos de capacitação aos 

profissionais de saúde no acompanhamento pré-natal, com objetivo de evitar o óbito 
infantil e materno. Por fim, vale ressaltar que devido a pandemia de COVID-19, as 
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atividades presenciais foram canceladas e o projeto passou por uma reestruturação para 
dar continuidade de maneira virtual.  
 

Considerações Finais 
 

Os dados coletados referentes à mortalidade materna e infantil neste projeto foram 
sistematizados e repassados para a população e profissionais de saúde, na forma de 
boletins informativos, promovendo um maior conhecimento sobre a situação regional 

referente às taxas de mortalidade. O monitoramento dessas taxas é importante porque 
indica a qualidade da assistência que é oferta a população, expressando seu 

desenvolvimento e a qualidade de vida. Além disso, o objetivo do projeto foi reconhecer e 
intervir na prevenção da Mortalidade por meio da disseminação do conhecimento. Para 
isso, utilizaram-se ferramentas de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, analisando 

o perfil de grupo de maior vulnerabilidade e traçando atividades voltadas para a promoção 
e prevenção à saúde. Assim, ampliou-se a compreensão sobre medidas preventivas para 

gestantes e profissionais da saúde. Ademais, ressalta-se a importância de integrar os 
serviços de saúde, os profissionais e acadêmicos da área para estudo e investigação dos 
óbitos maternos e infantis a fim de identificar e realizar ações preventivas, reduzindo tais 

casos.  
 

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. 
 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
59930/2020 
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OBSERVATÓRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

AMBIENTAL 

Roberto S. Yamada1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Franciele A. C. Follador², Ana Paula Vieira², Claudiceia Risso Pascotto², 

Lirane E. Ferreto², Geraldo E. Vicentini², Gisele Arruda², Marina Massarollo², Giovana F. 

Tessaro³. 

  

Área Temática: Saúde  

Linha de Extensão: Saúde 

Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Saúde; Segurança alimentar; ambiente. 

  

Resumo 

  

O observatório da vigilância em saúde, segurança alimentar e ambiente visa monitorar 

todas as situações que envolvem a relação entre saúde, meio ambiente e segurança 

alimentar que impactam diretamente sobre a vida da população sudoestina, construindo 

indicadores, identificando fragilidades, apontando potencialidades que contribuem 

diretamente para o desenvolvimento regional. O observatório tem como objetivo 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 higiênico 

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. Visa 

disseminar o conhecimento, capacitar recursos humanos e promover cenários de debate 

com as diferentes representatividades da comunidade sobre a saúde, segurança alimentar 

e ambiental.  Visa aplicação de ações devolutivas junto à comunidade nesse campo visando 

disseminar o conhecimento e conjuntamente promover mudanças sociais. As atividades 

foram desenvolvidas por docentes, discentes, técnicas administrativas e colaboradores do 

Projeto. Destacam-se a participação em reuniões do Comsea, Coresan, Grupo de trabalho 

sobre Agrotóxicos da 8ª Regional de Saúde, onde os membros do Projeto participaram das 

discussões, auxiliaram na elaboração de questionários para levantamento de dados, 

ministraram palestras para a comunidade sobre os temas do Projeto, aplicaram 

questionários e levantaram dados. 

  

Apresentação 

  

No campo da saúde, a ‘vigilância’ está historicamente relacionada aos conceitos de 

saúde e doença presentes em cada época e lugar, às práticas de atenção aos doentes e 

aos mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação das doenças (MONKEN & 

BATISTELLA, 2016). A partir da década de 1950, o conceito de ‘vigilância’ é modificado, 

deixando de ser aplicado no sentido da ‘observação sistemática de contatos de doentes’, 

para ter significado mais amplo, o de ‘acompanhamento sistemático de eventos adversos à 
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saúde na comunidade’, com o propósito de aprimorar as medidas de controle (WALDMAN, 

1998).  

Com relação a segurança alimentar, entende-se por um conjunto de princípios, 

políticas, medidas e instrumentos que assegure permanentemente o acesso de todos os 

habitantes em território brasileiro aos alimentos, aos preços em qualidade e quantidades 

necessárias para que possa atender as exigências nutricionais para uma vida digna e 

saudável, bem como os demais direitos da cidadania.  Segurança alimentar e nutricional 

consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(CONSEA, 2004). 

 São três elementos que deveriam estar integrados: 1) a ‘vigilância’ de efeitos sobre 

a saúde, como agravos e doenças, tarefa tradicionalmente realizada pela ‘vigilância 

epidemiológica’; 2) a ‘vigilância’ de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que 

possam ocasionar doenças e agravos, tarefa tradicionalmente realizada pela ‘vigilância 

sanitária’; 3) a ‘vigilância’ de exposições, através do monitoramento da exposição de 

indivíduos ou grupos populacionais a um agente ambiental ou seus efeitos clinicamente 

ainda não aparentes (subclínicos ou pré-clínicos), este último se coloca como o principal 

desafio para a estruturação da ‘vigilância ambiental’ (FREITAS & FREITAS, 2005; EPSJV, 

2002). 

  

Procedimentos Adotados 

 

Participação em reuniões e eventos promovidos pelo: COMSEA, CORESAN, 8ªRS, 

Depen PR; Levantamento de dados regionais sobre intoxicações por agrotóxicos. 

Elaboração de panfletos e banners para distribuição junto a comunidade e colocação em 

Penitenciária, UBS e realização de palestras. 

  

Resultados 

  

Realização de palestra sobre “Agrotóxicos na saúde humana” durante o II Seminário 

da Alimentação Saudável em Pato Branco, no dia 17 de outubro de 2019, às 19 h, 
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promovido pela Plataforma Comida Saudável, CAPA, ASSESOAR, Fórum Sindical dos 

Trabalhadores de Pato Branco e região, Sindicato dos Metalúrgicos de Pato Branco, IAPAR 

E Utfpr.  Realização de panfleto educativo e banners sobre os temas relacionados ao 

projeto, e entregues à comunidade. 

A participação no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(COMSEA) e Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional (CORESAN), se dá 

por meio do acompanhamento de reuniões, onde se discute ações que serão desenvolvidas 

durante o ano no município de Francisco Beltrão e na região. Entre as ações podemos citar 

atividades desenvolvidas em escolas do município, através de palestras e atividades 

práticas como: redução das perdas e desperdício de alimentos através de técnicas de 

aproveitamento integral e reaproveitamento de alimentos; na alimentação escolar foram 

realizadas oficinas referentes a higienização, boas práticas de manipulação de alimentos e 

oficinas de preparação de alimentos com aproveitamento de alimentos. 

Em relação à atuação na CORESAN, colaboramos na elaboração das atividades do 

Dia Mundial da Alimentação, além de atividades relacionadas ao incentivo à agricultura 

familiar, ao cultivo, produção e consumo de produtos orgânicos. 

As figuras 1 e 2 mostram algumas atividades desenvolvidas durante a execução do 

projeto. 

 

 
Figura 1 - Sanduíche natural: atividade realizada com alunos do ensino médio – Francisco 

Beltrão. 
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Figura 2 -  Torta salgada de legumes: atividade realizada com merendeiras – Francisco 

Beltrão. 

 
Figura 3 . Banners elaborados informativos para a população. 
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Figura 4. Banners elaborados informativos para a população. 

 

Considerações Finais 

  

O projeto foi capaz de desenvolver a interação entre discentes e comunidade local, 

beneficiando a população como um todo. Os acadêmicos participaram ativamente na 

elaboração e execução de palestras, aos quais trouxeram troca de conhecimento entre 

todos os envolvidos. Em todas as atividades houve envolvimento discente e docente, 

resultando em trocas de experiências.  

A alimentação saudável em conjunto com o aproveitamento integral e 

reaproveitamento de alimentos se tornam fatores propulsores de qualidade de vida e 

condições sustentáveis do meio ambiente, garantindo as necessidades nutricionais, valores 

sociais, culturais e sensoriais.  

 

Forma(s) de contato com a ação: roberto.yamada@yahoo.com.br 

  

Número da Correspondência Registrada (CR): 49664/2016. 
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ORIENTAÇÃO DE SAÚDE ÀS GESTANTES DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
Claudicéia Risso Pascotto1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participante: Wagner José Lechineski Müller de Freitas2, Jessica Pilonetto2, Viviane 
Tazinasso Cluzeni3, Patricia Engelmann2, Maria Laura Triches2 Bruna Cristina Parlow 
Hefle2, Claudine Dullis4, Debora Borges Arandt4, Carlos Eduardo Longo2, Tiago Santos de 
Carvalho2, Pietriny Emanueli Piana2, Odara Renata Limberg Barbosa2, Monica Pavaneli 
Bessani2, Ana Carolina Origa Alves2, Amanda Fontana Gouveia2, Matheus Ricardo 
Garbim2, Isadora Schwaab Guerini2, Isabella Ellen Pereira de Souza2, Fernanda Possera2, 
Alana Pivetta2, Aline Poliana Schmatz5 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Saúde Materna e Infantil; Gravidez, Fatores de risco gestacional. 

 
Resumo 
 
Os cuidados com a saúde da mãe são fatores que contribuem para o desenvolvimento do 
feto e a saúde do recém-nascido. Assim, as ações deste projeto de extensão são 
desenvolvidas com objetivo de levar conhecimento às gestantes e puérperas com temas 
de orientação para a saúde das gestantes e seus bebês. Os temas são abordados na 
forma de palestras ou roda de conversa com as gestantes durante consulta pré-natal, 
realizados nas Unidades básicas de saúde no município de Francisco Beltrão. 
 
Apresentação 

 
Os cuidados à saúde do recém-nascido começam bem antes do nascimento, os 

cuidados durante a gestação podem influenciar no desenvolvimento do feto e na saúde 
dos recém-nascidos (RN) (PARANÁ, 2018). Desta forma a atenção em saúde infantil deve 
começar no cuidado a progenitora englobando diversos fatores entre eles a nutrição 
materna que é de grande relevância no desenvolvimento embrionário e homeostase dos 
sistemas materno, as gestantes precisam estar adequadamente nutridas, livres de 
infecções e monitoradas para eventuais complicações durante esse período tão 
importante na vida da maioria das mulheres (BUSANELLO et al., 2011).  

                                            
1 Docentes do Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, e-mail: claudiceia.pascotto@unioeste.br.  
2 Discente do Curso de Medicina - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE – Campus de 
Francisco Beltrão, e-mail: wagnerjlmf@gmail.com. 
3 Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– UNIOESTE, Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. 
4 Discente do curso de Nutrição – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus 
Francisco Beltrão. 
5 Fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Beltrão.  
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Para isso, as mulheres devem ter acesso a medidas preventivas de saúde, 
tratamento, quando necessário, e aconselhamento de saúde, incluindo instrução sobre 
sinais de perigo e fatore de risco. Caracteriza-se como fator de risco as condições 
individuais ou sociodemográficas desfavoráveis como as relacionadas ao índice de massa 
corporal (IMC) sobrepeso, obesidade ou baixo peso; estatura inferior a 145 cm; idade 
inferior a 15 e superior a 35 anos; situação insalubre na atividade ocupacional; 
desestabilização familiar, ou conjugal; baixo nível de escolaridade e condições ambientais 
desfavoráveis (BRASIL, 2012; PARANÁ, 2018). 

Além dos cuidados com as gestantes no período pós-parto, é importante salientar 
os cuidados com os recém-nascidos. Fernandes, Machado e Oliveira (2011) relatam a 
importância com a higiene do neonato, cuja pele é mais frágil e está em adaptação ao 
ambiente extrauterino. Essa imaturidade da sua barreira epidérmica provoca maior 
facilidade de ressecamento, diminui sensivelmente a defesa contra a excessiva 
proliferação microbiana e a torna mais susceptível ao trauma e à toxicidade. Além dos 
cuidados com a higiene, é de extrema importância que o bebê receba uma nutrição 
adequada. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o 
aleitamento materno seja mantido exclusivamente nos seis primeiros meses de vida da 
criança. O leite materno é um alimento completo que possui uma alta carga nutricional, e 
só ele basta para nutrir com saúde a criança nos primeiros meses de vida. (TADDEI et al., 
2011). Amamentar gera muitos benefícios para a saúde da mulher e da criança e garante 
uma consequência positiva para a sociedade. O Processo de amamentação além de 
promover a nutrição da criança, gera uma proximidade corporal farto de sentidos para a 
relação mãe e filho (TAKUSHI et al., 2008).  

Assim como tratar da gestação e os cuidados com o recém-nascido, é importante 
que se valorize o planejamento familiar, que visa orientar e dar apoio às famílias, sem as 
privar da sua liberdade acerca do controle da própria fertilidade (MOZZAQUATRO; 
ARPINI, 2017). Conforme a Lei Federal 9.263/96 o planejamento familiar é direito de todo 
o cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 
homem ou pelo casal (BRASIL, 2019).  

Sendo assim, o projeto de extensão Orientação de Saúde Materno e Infantil, visa a 
orientação de saúde às gestantes do sistema publico de saúde do município de Francisco 
Beltrão.  
 
 
Procedimentos Adotados 

 
As ações deste projeto são desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

do município de Francisco Beltrão, estado do Paraná. No início de todo ano letivo os 
acadêmicos são convidados a participar do projeto e aqueles que se mostram 
interessados recebem treinamento antes de iniciarem nas atividades do projeto. As ações 
são palestras curtas, que duram em média 15 minutos ou rodas de conversa, que 
ocorrem na sala de espera das UBS, enquanto as gestantes aguardam para serem 
atendidas pelo profissional médico que as acompanham durante o seu pré-natal ou, 
dependendo da estrutura da UBS, em sala reservada. Ressaltando que cada UBS possui 
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uma organização diferente em relação ao atendimento, em algumas há agendamento das 
consultas, que 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, uma 
vez que o tema se repete na rodada seguinte do ciclo. Os temas abordados foram: 
Fisiologia da gestação; Fisiologia do parto; Cuidados Puerperais da mãe; Cuidados com o 
recém-nascido; Amamentação; O fazer se o bebê se engasgar; Sexualidade e 
contraceptivos. Além das explicações teóricas são realizadas atividades práticas, tais 
como: exercícios que ajudam no relaxamento das gestantes, a fim de melhorar os 
desconfortos no final da gestação, banho do bebê, como cuidar da higiene do recém-
nascido, como trocar frauda, dicas de manobra de desencargo. Além das gestantes e 
puérperas os pais ou acompanhantes também participam das ações. 

 
 
Resultados 
 

As ações são realizadas mensalmente em cada uma das seis UBS. No ano de 
2020 as UBS escolhidas para que as atividades fossem realizadas foram: São Cristóvão, 
Sadia, Cristo Rei, Luther King, Floresta, Industrial. Além de docentes e profissionais do 
serviço de saúde, acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição participam deste projeto 
desenvolvendo ações, na forma de palestras e rodas de conserva, de maneira dinâmica 
para facilitar as orientações teóricas e práticas e também têm a oportunidade de sanarem 
suas dúvidas acerca do tema que está sendo abordado. Elas também recebem uma 
cartilha com informações sobre o tema abordado no dia. 

Na primeira palestra do ciclo o tema fisiologia da gestação é abordado com o 
objetivo de levar conhecimento e informações sobre as fases e evolução da gestação. 
Com isso elas podem entender o que está acontecendo com seu corpo, como o feto se 
desenvolve ao logo do tempo, quais são os sinais comuns e os sinais de alerta na 
gestação. Neste tema elas recebem orientação da importância do acompanhamento pré-
natal de forma continuada e devem relatar todos os sinais e sintomas aos profissionais de 
saúde nas consultas pré-natal e quais são os sinais de alertas que devem procurar 
atendimento médico. 

A fisiologia do parto é o segundo tema a ser abordado, e observa-se que muitas 
gestantes têm dúvidas sobre o momento, que é tão importante tanto para a mãe quanto 
para o bebê. Neste tema são abordados os tipos de parto, como identificar que o 
momento do parto está se aproximando, como identificar o trabalho de parto e dicas que 
favorecem um bom parto. O tema violência obstétrica também é abordado neste dia, além 
de demonstração prática de exercícios que irão ajudar a relaxar e aliviar dores e 
desconfortos dos últimos dias antes do parto. 

As mães também precisam de cuidados, neste sentido a palestra sobre cuidados 
puerperais da mãe foi incluída no ciclo, onde os temas da síndrome de Baby Blues e 
sintomas de depressão pós parto são abordados. Ressalta-se neste momento a 
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importância do apoio familiar e o papel do pai, nas atividades de cuidado com o bebê e 
apoio a mulher proporcionando assim um ambiente saudável. 

Quando abordado o tema cuidados com o recém-nascido, ressalta-se a prática do 
banho de sol no início da manhã ou no final da tarde por 15 minutos, com o mínimo de 
roupa possível. Quais são os sinais que devem ser observados no recém-nascido e quais 
destes sinais o bebê precisa de atendimento médico. As gestantes recebem informações 
sobre a higiene, o primeiro banho, temperatura da água, os cuidados que devem ser 
tomados com a moleira, com os olhos e boca. A importância de limpar o coto umbilical. É 
feito a prática de troca de frauda e como vestir o bebê. O que deve ser observado no 
choro, no sono e até nas fezes do bebê (cor e textura).  

Amamentação é outro tema de muito interesse por parte das futuras mamães, pois 
elas sabem que a nutrição adequada é imprescindível para o bom desenvolvimento da 
criança. Para isso, as informações repassadas foram no sentido de reforçar a importância 
do aleitamento materno exclusiva pelo menos até o sexto mês de vida da criança. São 
abordados todos os benefícios do leite materno, pois possui todos os nutrientes 
necessários para esse período de vida do bebê. Ademais, foi enfatizada para as mulheres 
a importância do aleitamento não apenas como uma maneira de nutrir a criança, mas 
também de gerar e fortalecer os vínculos mãe-filho. Neste tema é realizada a prática da 
pega correta (utilizando mamas artificiais) e os problemas que podem surgir nas mamas 
caso a pega não esteja correta, a posição correta na hora de mamar, como saber se o 
bebê satisfeito, por que iniciar a amamentação pela última mama que foi mamada, os 
cuidados com a higiene e os cuidados com os seios. Neste tema há uma interação e troca 
de experiencias entre as gestantes que já amamentaram com as mães de primeira 
viagem, e muitas dúvidas são esclarecidas. 

O fazer se o bebê se engasgar foi um tema sugerido pela equipe de saúde da UBS 
e após treinamento com um sargento do corpo de bombeiros o tema foi inserido no ciclo 
de palestras. Neste tema é abordado o que fazer quando o bebê se engasgar, como 
identificar um engasgo parcial e quando é total. Ressaltando que a orientação e ligar 
imediatamente para 192 (SAMU) ou 193 (Corpo de bombeiros), manter a calma e caso 
tenha conhecimento iniciar a manobra de desengasgo. Esse é um tema que assusta 
bastante, principalmente as mães, mas é importante que os pais estejam preparados e 
saibam o que fazer, pois a agilidade salva a vida da criança. 

Sexualidade e contraceptivos é outro tema que no início da palestra eles ficam 
envergonhadas, mas logo se soltam. A pergunta mais comum é quanto tempo para voltar 
as relações sexuais? Por isso já iniciamos falando sobre os principais medos e dúvidas na 
volta a vida sexual, a diminuição do desejo, sexo com o bebê no quarto. Abordamos 
também sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar. Temos a prática 
demonstrativa em que levamos os métodos hormonais e barreiras. 
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Figura 1 – Ações realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, por acadêmicos 
participantes do projeto. 

 
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 perguntas são respondidas pelos membros do projeto. Há uma troca 
interessante de conhecimento com as gestantes que já tiveram outros filhos e relatam 
suas experiencias. Isso enriquece as ações, pois contribui com as informações teóricas 
repassamos pelos acadêmicos, que são jovens e não passaram ainda por essa 
experiencia.  
 
 
Considerações Finais 

 
O envolvimento dos acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição e a troca de 

experiências entre as gestantes e puérperas contribuiu com conhecimento e orientações 
às gestantes e com a formação dos acadêmicos e garantiu o sucesso do projeto. 
Observou-se uma boa aceitação e participação das futuras mães, e com isso foi possível 
transmitir e assimilar as informações, contribuindo com a ampliação da compreensão 
sobre medidas preventivas e promoção a saúde das gestantes e dos recém-nascidos. 

É importante salientar que a eficácia das atividades se deu até março de 2020, 
visto que após esse período não foi possível realizar as palestras, pois devido à pandemia 
de COVID-19. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. Claudiceia Risso Pascotto, e-mail claudiceia.pascotto@unioeste.br Centro de 
Ciências da saúde, telefone 46 3520 0816, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Campus de Francisco Beltrão.  
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ORIENTAÇÃO FAMILIAR: UMA FERRAMENTA FISIOTERAPÊUTICA PARA A 

PARTICIPAÇÃO DE CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 
 

Aneline Maria Ruedell1  
Participantes: Aline Reginato2, Bruna Fernanda Rempel de Alcantara3, Gustavo Borges4, 
Isabela Eising Mendes5, Luana Vazzatta 6, Paula Midori Souza Makiyama7 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: orientação familiar; participação; funcionalidade 
 
Resumo 
 
Com a evolução da neonatologia houve um aumento do número de crianças nascidas 
prematuras e com más formações, que sobrevivem e chegam aos Centros de 
Reabilitação Física do país. O objetivo fisioterapêutico para as crianças atendidas será de 
acordo com a avaliação cinesiofuncional, mas também com as escolhas dos seus 
familiares. Sendo assim, os objetivos estão relacionados com a participação que está 
vinculada com as ações familiares. Dessa forma, os familiares necessitam de orientação 
para auxiliar a criança com deficiência física a ser mais participativo.  
 
Apresentação 
 

Com a evolução da neonatologia, o atendimento neonatal melhorou e aumentou o 
número de crianças nascidas prematuras que sobrevivem (Silva et al., 2009). Além das 
crianças nascidas prematuras, crianças com más formações também apresentam maiores 
chances de sobreviver. No entanto, muitas destas crianças têm como consequências 
atraso no desenvolvimento motor, de linguagem e de cognição (Goyen et al., 2002; 
Hadders-Algra, 2004) e acabam necessitando de atendimento de profissionais da área da 
saúde, como o fisioterapeuta.  

O principal objetivo do fisioterapeuta neurofuncional é auxiliar seus pacientes a 
terem uma evolução motora e consequentemente serem mais funcionais de acordo com o 
seu nível motor. Para expandir o pensamento da conquista de maior funcionalidade, a 
Organização Mundial da Saúde criou e divulgou a Classificação Internacional 

 
1 Mestre, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: ruedellane@gmail.com. 
2 Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel.E-mail:Alinereginato3@gmail.com. 
3Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:brunarempel@gmail.com. 
4Acadêmico de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:gustavoborges14141@gmail.com. 
5Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:isabelameising@gmail.com. 
6Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:luvazzatta@gmail.com. 
7Acadêmica de graduação, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail:paulasouzamakiyama@gmail.com. 
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Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF) que preconiza a atividade e participação dos 
indivíduos submetidos a qualquer tipo de tratamento de saúde, inclusive fisioterapêutico.  
A atividade está vinculada com a ação realizada pelo indivíduo, já a participação envolve 
a ação no contexto de vida diária (Manual CIF, 2019).  

Hoje, a fisioterapia neurofuncional apresenta seu objetivo fisioterapêutico de acordo 
não somente com a avaliação cinesiofuncional, mas também com as escolhas do 
indivíduo e seus familiares. Sendo assim, os objetivos estão relacionados com a 
participação que está vinculada com as ações familiares (Torre, 2015).  

Dessa forma, os familiares necessitam de orientação para auxiliar o indivíduo com 
deficiência física a ser mais participativo. Inicialmente, este projeto selecionaria famílias 
de crianças atendidas no Centro de Reabilitação Física (CRF) da Unioeste. Estas, 
participariam de uma entrevista através do Inventário de Avaliação Pediátrica de 
Incapacidade (PEDI).  

Esta entrevista iria verificar a visão familiar nas áreas de auto cuidado, mobilidade 
e função social (Mancini, 2005). O PEDI juntamente com a avaliação cinesiofuncional 
auxiliaria na elaboração das orientações que seriam dadas a família de forma individual e 
coletiva (palestras) no intuito de melhorar a participação das crianças atendidas no CRF.  

O objetivo do estudo foi orientar familiares de crianças com deficiência física 
atendidas no Centro de Reabilitação Física da Unioeste.  

Procedimentos Adotados 

O projeto foi divulgado para acadêmicos do curso de fisioterapia em março de 
2020. Os acadêmicos escolhidos receberam um treinamento com a professora 
coordenadora do projeto no intuito de aprenderem a avaliação cinesiofuncional, o PEDI, 
como também princípios de orientação e acolhimento dos familiares e crianças.  

Este treinamento foi realizado de forma online, através de reuniões via Google 
Meet e de vídeos gravados pela professora coordenadora com os temas, a avaliação 
cinesiofuncional, PEDI e a CIF. Os vídeos foram enviados pelo telegram.    

O PEDI, é uma entrevista com roteiro que foi adaptado para a realidade brasileira. 
Com ele, podemos entender melhor as dificuldades, e o quanto os cuidadores realizam as 
tarefas para as crianças. Esta forma de avaliação verifica o nível de assistência nas áreas 
de autocuidado, mobilidade e função social de crianças de 0 a 7,5 anos (mas com as 
devidas adaptações poderá ser utilizada para crianças acima desta faixa etária) (Mancini, 
2005). 

Cada nível de participação apresenta uma pontuação: 0 – assistência total; 1- 
assistência máxima; 2- assistência moderada; 3- assistência mínima; 4- 
supervisão/organização ou preparação; 5- independente. Os pontos de cada área serão 
somados e transformados em escores através das tabelas do PEDI. Para cada atividade, 
como por exemplo, escovar os dentes, há uma explicação de como é considerada a 
assistência máxima, moderada e mínima.  

As orientações seriam elaboradas de acordo com o PEDI, avaliação 
cinesiofuncional (que faz parte do currículo do curso de fisioterapia) e desejo da família e 
criança (participação). O desejo da família e da criança seria descoberta através do 
seguinte questionamento: o que você mais gostaria de conseguir fazer? Ou o que você 
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gostaria que seu filho (a) conseguisse fazer? Cada resposta seria analisada e não poderia 
entrar em conflito com as reais possibilidades de cada paciente, por isso, a importância 
dos alunos aprenderem a realizar o acolhimento dos familiares e crianças. 

As orientações elaboradas seriam explicadas de forma individual e poderiam ser 
repetidas toda vez que a família verificasse esta necessidade. As palestras seriam 
vinculadas a temas que seriam pertinentes a várias famílias, estas seriam elaboradas pela 
professora coordenadora e acadêmicos.    

Foi elaborado a logo do projeto e um folder que foi entregue as mães das crianças 
atendidas no CRF.   

Porém em dezembro de 2020, com a transferência da professora coordenadora do 
Centro de Reabilitação Física para o HUOP, o local do projeto de extensão precisou ser 
modificado, pois, a professora não teria mais a responsabilidade sobre as crianças que 
participariam do projeto. Vale ressaltar que estas não ficaram sem atendimento, mas os 
profissionais que no momento as atendem não estarão participando do projeto.  

Dessa forma, as orientações familiares serão feitas a famílias de crianças nascidas 
prematuras e internadas por outras ocorrências que passaram pela UTI neonatal e pelo 
ambulatório de pediatria do HUOP.      
           
Resultados 
 

Não há resultados a serem analisados em relação a avaliação cinesiofuncional e 
PEDI, devido ao projeto ter tido somente a fase de treinamento dos acadêmicos de forma 
online, em razão da pandemia.   

Mas a criação da logo e de um folder que foi entregue para as mães de crianças 
com Paralisia Cerebral atendidas no CRF são destacados abaixo.   
 

 
Figura 1- logo do projeto 
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Figuras 2 e 3- Folder entregue para as mães 

 
Considerações Finais 
 

Apesar da mudança de local do projeto, as reuniões dos participantes com a 
docente coordenadora foi de grande relevância para mantermos o contato e para o 
aprendizado sobre a avaliação cinesiofuncional, CIF e o PEDI. Como o projeto iniciou em 
um período de pandemia, os encontros online e a comunicação por mensagem foram 
relevantes. Neste período os acadêmicos não tiveram contato com as crianças atendidas 
no CRF devido a questões sanitárias.  

Esperamos que no novo local, o projeto auxilie os familiares de crianças que 
passaram pela UTI neonatal e que ao frequentarem o ambulatório do HUOP recebam 
orientações de como estimular seus filhos. As novas formas de orientações estão sendo 
elaboradas, assim como as formas de avaliação para serem descritas no projeto de 
extensão.    
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Telefone: (45) 99971-4838 
Email: ruedellane@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLOGICAS E FISICO-

QUIMICAS PARA MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ NO PERIODO DE 2019/2020 

 
Fabiana André Falconi1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Stefany Morais Ramiro2, 
Juliana Andreani3,  

Helena Teru Takahashi Mizuta4, 
 Luciana Oliveira de Farinã5,  
Luciana Bill Mikito Kottwitz6.  

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde humana 
Modalidade: Comunicação Oral/Oficina/Minicurso 

Palavras-chave: Água; qualidade microbiológica; qualidade físico-química. 

 
Resumo 
 
O consumo de água de qualidade está ligado à saúde da população, contribuindo para a 
redução e prevenção de doenças. O objetivo 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 localizado na 
UNIOESTE, campus de Cascavel, para a realização das análises, seguindo a legislação 
vigente. Foram realizadas 107 análises, sendo que 71 eram insatisfatórias, podendo 
causar riscos à saúde dos consumidores. 
 
Apresentação 
 
Em primeiro lugar, deve-se 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). Mas, apesar de todos os esforços para armazenar e diminuir o seu 
consumo, a água está se tornando, cada vez mais, um bem escasso, e sua qualidade se 
deteriora cada vez mais rápido (FREITAS et al., 2001).   
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). 
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2 Acadêmica, curso de Ciências Biológicas, CCBS, campus de Cascavel. E-mail: 
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julianandreani@hotmail.com 
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6 Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: lukottwitz@yahoo.com.br 
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Os parâmetros microbiológicos e físico-químicos determinam as características de 
potabilidade necessárias para que a água seja propícia para o consumo humano 
(SANTOS, 2013). A análise microbiológica da água permite estimar os efeitos adversos à 
saúde pela presença de micro-organismos patogênicos em amostras de água (WHO, 
2011), já os parâmetros físico-químicos, especialmente dureza e pH, comprometem a 
limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios (águas ácidas podem neutralizar 
detergentes alcalinos, enquanto as alcalinas aumentam a formação de precipitados, 
neutralizando detergentes ácidos) (CERQUEIRA et al., 2006). A turbidez, por sua vez, 
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 micro-organismos e diminuir a eficiência do tratamento químico ou físico da água 
(SPERLING, 2005). 
De acordo com a Agência Nacional de Águas (BRASIL, 2012), o monitoramento é o 
conjunto de práticas que visam o acompanhamento de determinadas características de 
um sistema. 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 até seu destino, 
como a manutenção dos meios de condução da água e o lugar onde é armazenada, 
assim como seu tratamento correto (BRASIL, 2017). 
 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 desta 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, tranportadas 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; 
- Análises físico-químicas: 
- Determinação de Cloro; 
- Determinação de turbidez; 
- Determinação de Flúor. 
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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 107 amostras de água, com diferentes solicitações, de acordo 
com os interessados. As solicitações estavam distribuídas da seguinte maneira: 

- 107 análises microbiológicas, tanto de contagem de Coliformes totais como E. coli; 
- 104 análises de turbidez; 
- 24 análises de flúor. 

Do total das amostras analisadas, 71 foram consideradas insatisfatórias para o consumo 
humano. A presença de Coliformes totais e Escherichia coli nas águas de consumo revela 
a importância desse grupo de bactérias como indicadora de precárias condições 
higiênicas e sanitárias (BASTOS et al., 2019). Com isso, temos em mente a importância 
dessas análises e de seus resultados, uma vez que, através deles podemos elaborar 
diagnósticos precisos da qualidade da água. 
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. 
 
Considerações Finais 

 
O número de amostras insatisfatórias demonstra 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 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
CR 51062/2017 
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PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO SEXUAL EM PUÉRPERAS PARTICIPANTES DE 

GRUPOS DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL  
 

Juliana Cristina Frare 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Estéfani Marin2, Maria Goreti W. Bertoldo3,Tainara Buliani da Mata4 

Cintia Regina Festinalli5 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: fisioterapia; sexualidade; período pós-parto. 
 
Resumo 
 
 
A gestação é uma fase marcada por diversas alterações físicas e emocionais, gerando 
inúmeras adaptações maternas durante o período gestacional. Estas adaptações envolvem 
mudanças anatômicas, hormonais e funcionais do corpo, as quais podem influenciar na 
sexualidade feminina, uma vez que o peso da gestação sobrecarrega os músculos do 
assoalho pélvico. Diante disso, buscou-se verificar a prevalência de disfunções sexuais em 
puérperas que participaram de grupos de acompanhamento à gestante. 
 
Apresentação 
 

A gravidez é um período de transição que traz inúmeras alterações biológicas, 
psicológicas e sociais para a mulher (GUTZEIT, LEVY, LOWENSTEIN, 2020). 
Naturalmente a gravidez induz adaptações no corpo materno do início ao final do período 
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Juliana.Frare@unioeste.br 
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estefanimarin@hotmail.com 
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4 Graduanda, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas da Saúde, Cascavel. E-mail: taidamata@gmail.com 
 
5 Graduanda, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas da Saúde, Cascavel. E-mail: 
festinallicintia@gmail.com 
 
6 Graduanda, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas da Saúde, Cascavel. E-mail: 
kettlynstefan@gmail.com 
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gestacional, envolvendo alterações anatômicas de órgãos internos, mudanças hormonais 
e funcionais do corpo (MANN, et al., 2010).  

As mudanças que ocorrem durante esta fase estão intimamente ligadas há uma 
exacerbada quantidade de hormônios, os quais são responsáveis por alterações que 
repercutem no sistema musculoesquelético, cardiorrespiratório e no metabolismo geral. 
Ainda, as adaptações alteram o centro de gravidade, a postura e frequentemente o 
equilíbrio (ANJOS, PASSOS, DANTAS, 2006). 

Na maioria das vezes, a gestação e o parto são experiências ainda desconhecidas 
para a mulher, tornando-se a única fase do ciclo vital em que tantas mudanças significativas 
são desencadeadas em tão pouco tempo (POLDEM & MANTLE, 2000). Essa extensa 
quantidade de novidades pode vir a influenciar na sexualidade feminina (GUTZEIT, LEVY, 
LOWENSTEIN, 2020), uma vez que o peso da gestação sobrecarrega os músculos do 
assoalho pélvico. Associado a isso, também ocorrem mudanças do tecido conectivo, 
afetando músculos essenciais para o orgasmo feminino (OLIVEIRA, OLIVEIRA, ARAÚJO, 
2018). 

Segundo estudos recentes, é durante o puerpério que ocorre um significativo declínio 
de todos os domínios sexuais, onde destacam-se: falta de lubrificação vaginal, dificuldade 
em obter orgasmos, sangramentos vaginais, dispareunia e perda do desejo sexual. 
Contudo, a função sexual das mulheres neste período ainda é, muitas vezes, um descuido 
por parte dos profissionais da saúde (GUTZEIT, LEVY, LOWENSTEIN, 2020) 

Assim, torna-se imprescindível que as gestantes recebam uma atenção qualificada 
por parte dos profissionais de saúde com o intuito de amenizar as mudanças advindas deste 
período (GANDOLFI et al., 2019). Diante disso, e tendo em vista a importância do 
diagnóstico das disfunções sexuais para um posterior tratamento adequado, buscou-se 
verificar a prevalência de disfunção sexual no puerpério de até 12 meses em mulheres que 
participaram de projetos de acompanhamento gestacionais, incluindo o projeto de Extensão 
“Hidroterapia na prevenção e tratamento de desconfortos musculoesqueléticos 
gestacionais”. 

 
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. Porém, durante o ano de 2020, em meio ao enfrentamento da 
pandemia do COVID-19, este projeto teve os atendimentos presenciais suspensos e suas 
atividades de auxílio às gestantes precisaram ser remanejadas. Passaram a ser feitos 
contatos telefônicos e através de aplicativo Whatsapp e mídias sociais para 
questionamentos, esclarecimentos e orientações às participantes. Um dos temas 
abordados, foram as disfunções sexuais no puerpério, frequentes neste período e que 
interferem diretamente na qualidade de vida das mulheres. Através deste trabalho, buscou-
se conhecer a prevalência de disfunção sexual no puerpério de até 12 meses em mulheres 
residentes em Cascavel – PR participantes do Projeto de Extensão “Hidroterapia no 
tratamento de desconfortos musculoesqueléticos gestacionais” e, para maior abrangência, 
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foram incluídas participantes dos Projeto Gesta Cascavel (Grupo de Apoio à Gestante e ao 
Parto Ativo) e do Projeto Maternar (Grupo de Acompanhamento à Puérperas). 

O estudo foi realizado durante o período de julho a novembro de 2020 no município 
de Cascavel – PR. A coleta de dados aconteceu de forma remota, através do endereço 
eletrônico enviado via aplicativo WhatsApp que dava acesso ao programa de formulário 
online Google Forms.  

Inicialmente, as pacientes receberam informações e esclarecimentos sobre o estudo e o 
direito e liberdade para cancelar sua participação a qualquer momento. Na sequência, 
responderam ao questionário Female Sexual Function Index (FSFI) versão brasileira do 
questionário traduzido e validado, utilizado para coleta de dados sobre função sexual 
(PACAGNELLA, MARTINEZ, VIEIRA, 2009; MARQUES, MEDEIROS , 2017) o qual gera 
um escore final que pode variar de 2 a 36, sendo considerado a menor pontuação como o 
pior desempenho na categoria (JAMALI, RAHMANIAN, SHOHREH, 2016).  

Como forma de contato e divulgação de informações às participantes, comunidade 
em geral e acadêmicos, foi criada uma página na rede social Instagram direcionada à temas 
relacionados a Saúde da Mulher. 
 
Resultados 
 

Participaram deste estudo 24 mulheres, com média de idade de 30,5 (± 3,74) anos. 
Destas, 16 (66,67%) eram primíparas e 21 (87,50%) informaram ter retomado atividade 
sexual até dois meses após o parto. 14 (58,33%) puérpera apresentaram resultados positivos 
para disfunção sexual a partir do questionário FSFI, sendo o domínio desejo sexual o mais 
acometido. Das puérperas com disfunção sexual 9 (64,29%) estavam em pós-parto cesárea 
e 5 (35,71%) em pós-parto vaginal.  Estes altos resultados podem ser explicados pelas 
alterações biopsicossociais resultantes do processo gestacional e do puerpério, os 
principais responsáveis pelas altas taxas de disfunções sexuais entre as mulheres 
(PEREIRA et al., 2018). 
  
  
Considerações Finais 
 

Apesar de, nos últimos anos, a atenção à saúde integral da mulher ter ganho maior 
visibilidade no cenário nacional, a sexualidade feminina continua sendo um tema envolto 
em muitos tabus e que merece maior atenção por parte da equipe de saúde. A alta 
prevalência de disfunção sexual observada nas puérperas de até 12 meses avaliadas neste 
estudo demonstra a importância de se abordar este tema e discuti-lo com a comunidade. 

 Além disso, ressalta-se que a participação em grupos de apoio à gestante, 
acompanhamento com profissionais capacitados e acesso a informações através de mídias 
sociais embasadas em conhecimento científico acessível são ações que podem influenciar 
de forma positiva estas mulheres, reduzindo disfunções e favorecendo a qualidade de vida. 

 
 

 
Forma(s) de contato com a ação 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 
 
Foi implantando no Campus de Foz do Iguaçu um projeto para a prevenção da COVID-19, 
que consiste na abordagem diária de todas as pessoas que ingressam à Universidade, para 
avaliação da presença de sintomas relacionados ao coronavírus, aferição de temperatura 
corporal, dispensação de álcool 70%, fornecimento de máscaras, realização de testes 
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rápidos, orientações sobre medidas preventivas, e encaminhamento dos casos suspeitos 
para atendimento médico, perfazendo um total de 9.920 atendimentos. 
 
 
Apresentação 
 

O Coronavírus (Cov), denominado de SARS-CoV-2, é responsável por infectar a 
espécie humana, ocasionando a doença do “Coronavírus 2019”, também conhecida pela 
sigla COVID-19. É de uma família de vírus altamente transmissível e infecciosa capaz de 
provocar infecções respiratórias que variam de sintomas leves como as encontradas numa 
gripe comum, até doenças mais graves como uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, 
dentre outras complicações cardiovasculares, circulatórias e renais (CASCELLA et al. 
2020).  

O SARS-COV-2 pode ser transmitido de pessoa para pessoa através de gotículas e 
aerossóis expelidas pela boca e nariz, durante a fala, tosse ou espirros, podendo 
permanecer viável em superfícies, e ser fonte de contaminação. Após o contágio o período 
de incubação varia de 1 a 14 dias, podendo o indivíduo manter-se assintomático ou 
apresentar os sintomas entre 3 a 7 dias após a contaminação, sendo a febre, tosse seca, 
fadiga, dor de garganta os sintomas comuns (BRASIL, 2020).  

Estima-se que o vírus seja capaz de infectar cerca de 80% da população num curto 
período de tempo, sem a adoção de medidas preventivas. Das pessoas infectadas cerca 
de 20% precisam de hospitalização e 5% evoluem para casos graves e necessitando de 
tratamento e Unidade de Terapia Intensiva suporte ventilatório, com taxa de mortalidades 
em torno de 1,5%. No entanto um número elevado de casos pode gerar colapso dos 
sistemas de saúde, por não ter capacidade para atender todos que necessitarem de 
hospitalização, o que pode elevar ainda mais a mortalidade (WALKEt al., 2020).  

Devido as altas taxas de contágio, ausência de estratégias terapêuticas efetivas, e 
indisponibilidade de vacinas para toda a população mundial, até fevereiro de 2021 o 
coronavírus já havia infectado no contexto mundial 103.362.039 pessoas, ocasionando a 
morte de 2.244.713 pessoas. 

No Brasil, as infecções no país chegam a 9.524.064, tendo ultrapassado a marca de 
200 mil mortes, mantendo-se com a curva de mortalidade elevada, com média de 1.000 
mortes diárias. (WHO, 2021).  

No estado do Paraná, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do 
Estado (SESA), atualmente o número de casos é 565.555 e 10.309 óbitos. O município de 
Foz do Iguaçu se insere na 9ª Regional de Saúde, responsável pela cobertura de 403.559 
pessoas. No momento atual, apresenta 8.585 casos, ultrapassando 300 óbitos (PARANÁ, 
2021).  

A principal estratégia de controle da doença é evitar a transmissão, sendo 
recomendado pela OMS o distanciamento social, como medida para reduzir o contágio 
entre as pessoas, além de outras medidas preventivas como uso de máscara por toda a 
população, higiene das mãos, identificação precoce das pessoas contaminadas e 
isolamento domiciliar para os casos suspeitos ou confirmados (WHO, 2020).  

Isto posto, tendo o vista o Decreto 4230 do Estado do Paraná que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública em decorrência do COVID-
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19 no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional no Estado do Paraná, que 
orienta organizar o e controlar o fluxo de pessoas nos serviços públicos, foi necessário 
implantar o Projeto de Extensão “Prevenção da Covid-19: monitoramento da comunidade 
na Unioeste campus Foz do Iguaçu”, com a finalidade de realizar o monitoramento e 
acompanhamento de todas as pessoas que frequentam à Unioeste. 

 Este Projeto de Extensão ter por objetivo à prevenção da disseminação do COVID-
19 dentro do ambiente universitário, proporcionando maior segurança para toda a 
comunidade interna no desenvolvimento de suas atividades laborais e acadêmicas, e para 
toda comunidade externa mediante a redução da possibilidade de transmissão comunitária 
da doença, uma vez que trata-se de doença infecciosa altamente transmissível.  

 
Procedimentos Adotados 
 

O projeto vem sendo desenvolvido na Unioeste Campus Foz do Iguaçu, desde 
setembro de 2021, com a participação de docentes e discentes bolsistas do Curso de 
Graduação em Enfermagem, além de agentes universitários membros da Comissão Interna 
de prevenção de Acidentes (CIPA). 

As atividades desenvolvidas consistem na abordagem diária de todas as pessoas 
que ingressam à Universidade. Para tanto foi organizado uma barreira sanitária no Hall de 
entrada do Campus, com funcionamento de segunda a sexta feira das 07:30h as 17:30h,  
para realizar a avaliação de todas as pessoas quanto a presença de sinais e  sintomas 
relacionados à COVID-19 (falta de ar, febre, tosse seca, dor de garganta, dor no corpo, 
coriza, entre outros), além de recomendar a utilização do aplicativo CovidPR, o qual foi 
desenvolvido numa parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu e Unioeste.  

O CovidPR é uma ferramenta que permite realizar uma auto avaliação diária e, caso 
apresente algum dos sintomas relacionados ao novo coronavírus, ele envia 
automaticamente um alerta ao Plantão Coronavírus de Foz do Iguaçu, onde um agente do 
serviço do Call Center da Unioeste irá entrar em contato telefônico com a pessoa 
cadastrada e proceder o encaminhamento necessário. O aplicativo possui ainda um menu 
específico para notícias e boletins oficiais sobre a pandemia, evitando a disseminação de 
notícia falsas (fake News) sobre o tema.  

Os participantes do projeto ainda orientam quanto ao uso de máscara obrigatório 
para a entrada e permanência no Campus, além das demais medidas de prevenção, bem 
como disponibilizam álcool gel a 70% para higienização das mãos e máscara descartável 
para quem não estiver portando. 

Caso seja identificado alguma pessoa com suspeita de COVID-19, é realizado 
contato com o serviço de saúde e agendamento para atendimento médico.  Na ocasião da 
confirmação do diagnóstico da COVID-19, é realizada a investigação de todos os 
contactantes no ambiente domiciliar e no trabalho, os quais são orientados e monitorados 
visando a contenção da disseminação da doença.  

Para além dessas ações, foi ofertado o teste rápido de COVID-19 para todos os 
servidores que estão realizando atividades presenciais na Unioeste  e para os discentes do 
curso de Enfermagem que estão em campo de estágio, além da execução de outras 
medidas preventivas como: sinalização dos locais de trabalho, indicando o distanciamento 
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necessário, fixação de cartazes com orientações de higiene e cuidados; realização de 
treinamento para a Equipe de limpeza e conservação da Unioeste quanto ao uso dos 
E.P.I´s. 

Os participantes do projeto realizam as orientações necessárias a respeito da 
prevenção do COVID-19, visando a conscientização das pessoas, para a adoção de todas 
as medidas necessárias de forma a evitar a disseminação do vírus na comunidade.  
 
 
Resultados 
 

No período de 01 de setembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 foram realizados 
9.920 atendimentos pelo projeto (Quadro 1). Destes, foram identificadas 16 pessoas com 
suspeita de COVID-19 por apresentarem dois ou mais sintomas relacionados à COVID-19. 
Todos os suspeitos foram imediatamente orientados a permanecer em isolamento 
domiciliar e foram encaminhados para atendimento médico para realização do RT-PCR, 
sendo 09 casos confirmados. Foram investigados todos os contactantes dos casos 
sintomáticos, sendo realizado o monitoramento para identificação de sintomas e 
afastamento das atividades laborais, conforme orientação dos protocolos sanitários.  

Durante esse período foram realizados 437 testes rápidos para a detecção de 
anticorpos IgG e IGM entre docentes, agentes universitários que estavam realizando 
atividades presenciais na Unioeste e para os acadêmicos do curso de Enfermagem que 
encontravam-se em campus de estágio.   

Diante da detecção precoce dos sintomáticos e realização de diagnóstico da doença, 
não ocorreu nenhum surto de COVID-19 na Universidade, uma vez que os casos 
identificados foram prontamente orientados quanto ao isolamento domiciliar, evitando a 
disseminação do vírus. 

No início de dezembro o projeto foi contemplado com o Selo Sesi ODS 2020, que 
premiou as boas práticas de combate ao novo coronavírus, um reconhecimento importante, 
que demonstra o compromisso social da Universidade com os objetivos de 
desenvolvimento Sustentável-ODS. 

Esse projeto resultou de um trabalho coletivo que mobilizou agentes universitários, 
docentes e discentes na superação da calamidade a qual estamos imersos. 

Este cenário, agravado pela grande desigualdade social no nosso país, tem na 
desinformação um campo fértil para que a COVID-19 se dissemine com grande rapidez. 
Com isso a estratégia adotada pelo projeto de orientar e conscientizar sobre a importância 
da adoção de medidas preventivas teve um potencial para gerar uma mudança de atitudes 
e comportamentos que se estenderam para além do ambiente universitário, contribuindo 
para o controle da disseminação do vírus na comunidade e consequentemente com a 
redução da morbimortalidade ocasionada pela doença. 
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Considerações Finais 
 

Com a rotina de monitoramento no campus de Foz do Iguaçu, foi possível detectar 
precocemente os casos de COVID-19 evitando a ocorrência de surtos na Universidade, 
oferecendo mais segurança para toda a comunidade que frequenta a instituição (docentes, 
discentes, agentes universitários, prestadores de serviços e toda comunidade em geral). 

As ações de orientação e testagem para a COVID-19 se destacaram pelo seu 
compromisso social, com potencial para promover a conscientização da comunidade 
quanto as medidas preventivas gerando uma mudança de comportamento e atitudes que 
se estendam para além do ambiente acadêmico, contribuindo assim com o controle da 
propagação do vírus na comunidade e consequentemente com a redução da 
morbimortalidade ocasionada pela doença. 

Para além dos resultados apresentados, soma-se o relevante processo de formação 
humanizada dos acadêmicos integrantes do projeto que tem a oportunidade de contribuir 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ainda que seja em uma ação 
pontual como a que se coloca. 

 
 
Forma(s) de contato com a ação: 
 
E-mail contato: ana.toninato@unioste.br 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR n° 60698/2020 
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Quadro 1-Número de pessoas atendidas pelo projeto no período de 01 de setembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 na Unioeste Campus Foz do 

Iguaçu-PR, Paraná, Brasil.  
 

  
Setembro/2020 

n                      (%) 

 
Outubro/2020 

n                       (%) 

 
Novembro/2020 

n                     (%) 

 
Dezembro/2020 

n                     (%) 

 
Janeiro/2021 

n                   (%) 

 
Total 

População de 
assintomáticos 
atendidos na 

Barreira Sanitária 

      
2.360              (23,8) 

  
2.352            (23,7) 

 
2.806            (28,3) 

 
1.183         (11,9) 

 
1.210         (12,2) 

 
9911 

População 
identificada na 

Barreira Sanitária 
sendo 

diagnosticados 
com COViD-19 

 
 2                    (22,3)        

 
3                    (33,3) 

 
3                    (33,3) 

 
  0                (0,0)    

 
1                (11,1) 

 
09 

Total de 
ingressantes à 

Unioste atendidos 
pelo projeto 

 
2.362              (23,8) 

 
2.355            (23,7) 

 
2.809            (28,3) 

 
1.183         (11,9) 

 
1.211         (12,2) 

 
9.920 
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Resumo 
 
O vírus da Covid-19 já foi reconhecido pelo Ministério da Saúde pela sua transmissão 
comunitária em todo o território nacional e com alto grau de transmissibilidade da doença. 
O objetivo desse projeto é ampliar o acesso às informações sobre os avanços do novo 
coronavírus no Sudoeste do Paraná e realizar projeções de avanço da doença através de 
modelos matemáticos, oferecendo, assim, informações sobre os casos estimados de 
contaminação e a necessidade de infraestrutura do SUS. Foram produzidos boletins 
demonstrando a evolução dos casos na 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, 
contribuindo na orientação da vigilância epidemiológica. 
  
Apresentação 
 
 Em 31 de Dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde 
(OMS) que indivíduos na cidade de Wuhan foram diagnosticados com uma espécie de 
pneumonia, porém, sem etiologia definida. Após 12 dias, os chineses compartilharam o 
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lirane.ferreto@unioeste.br 
2 Discente do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão E-mail: 
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3Doutora, Docente do curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-mail:  

ana.vieira2@unioeste.br 
4Mestre. Docente do curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-
mail:roberto.yamada@yahoo.com.r 
5Doutor, Docente do curso de Geografia Centro de Ciências Humanas, Campus Francisco Beltrão. E-mail:  
fssampa@gmail.com 
6Mestre, Docente do curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-mail: 
fernando.brizola@hotmail.com 
7Doutora, Docente do curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-
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luisrmattei97@hotmail.com 
9Especialista, Docente do curso de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, Campus Francisco Beltrão. E-
mail: valdirsj@gmail.com 
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sequenciamento do novo vírus: coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 
(SARS-CoV-2) (MCINTOSH; HIRSCH; BLOOM, 2020). Ainda em dezembro, a OMS 
constatou o crescimento vertiginoso no número de casos e outros países afetados, 
decretando assim a situação como uma Emergência de Saúde Publica de Importância 
Internacional (ESPII). No Brasil, o primeiro caso de Doença pelo Coronavírus (COVID-19) 
foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo (RAFAEL et al., 
2020). 

O vírus é causador de complicações respiratórias e é transmitido por contato direto 
com gotículas respiratórias, tosse e espirro, de indivíduos infectados com SARS-CoV-2 e 
pelo contato do vírus com a mucosa oral, nasal e olhos. Assim, manter distanciamento 
social e com uso de máscaras, evita a contaminação por essa vida. Porém, o vírus pode 
ser transmitido de outra forma. Por ter a capacidade de sobreviver a certas superfícies por 
horas, isso resulta na infecção de pessoas saudáveis devido ao contato desses locais 
contaminados e se infetar posteriormente pelo contato com as mucosas do corpo. Para 
evitar esse tipo de contágio, ressalta-se a importância de esterilizar superfícies para 
eliminar o agente infeccioso (CRODA; GARCIA, 2020).  

Diante do alto potencial de transmissibilidade da doença, juntamente com a 
ausência de medidas imediatas capazes de conter a infecção – como fármacos ou 
vacinas – as intervenções na estrutura social são medidas essenciais e urgente (SILVA et 
al., 2020). O isolamento social mostrou-se ser a opção mais adequada para conter o 
avanço da doença, evitar a superlotação do Sistema Único de Saúde (SUS) que ocorreria 
mediante a infecção simultânea e maciça da população e evitar o colapso pela falta de 
vagas nas Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de suporte ventilatório (CRODA; 
GARCIA, 2020). 

Portanto, esse projeto tem por objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos 
confirmados e mortes em decorrência da COVID-19, dentre os meses de março a outubro 
na 8ª Regional de Saúde do Paraná. Analisar o comportamento da pandemia por COVID-
19 nos estados pertencentes a área supracitada, quantificando e correlacionado às 
variáveis sociodemográficas e de saúde. Além disso, o projeto visa realizar a projeção do 
avanço da doença ao longo das semanas para instruir ações preventivas em relação ao 
novo coronavírus. Dessa forma, a ação do projeto visa analisar o perfil epidemiológico da 
COVID-19 na 8ª Regional de Saúde e estabelecer previsões de seu comportamento bem 
como sua evolução. Dessa maneira, serão gerados dados cruciais para o direcionamento 
das políticas públicas de ações preventivas para o controle da pandemia de COVID-19.   

 
Procedimentos Adotados 
 
 O projeto envolveu diversas etapas para a elaboração dos boletins informativos 
sobre a situação epidemiológica do coronavírus na 8ª Regional de Saúde do Paraná. Os 
boletins e a projeção de casos foram executados pelo orientador e por acadêmicos 
voluntários e docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). A 
análise e projeção epidemiológica se iniciou quando foi registrado os dois primeiros casos 
de coronavírus na 8ª Regional de Saúde do Paraná, no dia 30 de março de 2020 
(registrado como 1ª semana) e se estendeu até o dia 27 de outubro de 2020 (30ª 
semana). Para análise epidemiológica do vírus, foram analisadas:  
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1) Cidades com casos acumulados de COVID-19 da 8ª Regional de Saúde – PR; 
2) Taxa de incidência a cada mil habitantes de casos acumulados de COVID-19 da 

8ª Regional de Saúde – PR; 
3) Novos casos diários de COVID-19 ao longo do tempo da 8ª Regional de Saúde 

– PR; 
4) Média Móvel por semana e casos acumulados diários de COVID-19 da 8ª 

Regional de Saúde – PR; 
5) Novos casos de COVID-19 na última semana da 8ª Regional de Saúde – PR 
6) Novos casos confirmados de COVID-19 por semana da 8ª Regional de Saúde 

do PR 
7) Óbitos de COVID-PR por semana da 8ª Regional de Saúde - PR; 
8) Letalidade de COVID-19 da (comparando a média nacional, com a 8ª Regional 

e com as cidades com casos acumulados de COVID da 8ªRS); 
9) Casos acumulados de COVID-19 com linha de tendencia polinomial de sexto 

grau ao longo dos dias, após o primeiro caso.  
 
Metodologia  
 
 Trata-se do monitoramento dos casos de COVID-19 confirmados na 8ª Regional de 
Saúde, utilizando dados secundários, de uso e dados públicos, dos casos notificados da 
COVID-19 à 8ª Regional de Saúde do Paraná, obtidos por meio do Boletim Informativo do 
Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e estimada as 
projeções de novos casos. 

Para caracterizar a incidência dos casos da COVID-19 foi calculada utilizando o 
número de casos confirmados no município divido pela população total e multiplicado por 
cem mil habitantes. Quanto a mortalidade dos casos da COVID-19 foi calculada a partir 
do número de óbitos confirmados no município dividido pela população total e multiplicado 
por cem mil habitantes. O cálculo da média móvel, foi realizado com base na soma do 
número de casos e/ou óbitos confirmados nos últimos sete dias, dividida por sete. Para 
estimativa da taxa de crescimento diário da doença, dividiu-se o número total acumulado 
de casos confirmado do dia pelo número de total acumulado de casos confirmados no dia 
anterior.  Quanto as projeções matemáticas do número de caso, o modelo utilizado foi a 
equação de Kermack-Mckendric. É um modelo SIR para o número de pessoas infectadas 
com uma doença contagiosa em uma população fechada ao longo do tempo. Esse 
método foi proposto para explicar o aumento vertiginoso e a queda do número de 
pacientes infectados observados em epidemias como a peste (em Londres em 1665 a 
1666 e Bombaim 1906) e a cólera (Londres 1865). Para a fórmula, considera-se o 
tamanho populacional sendo uma constante (não ajustando casos de nascimento, mortes 
por doenças ou mortes por causas naturais), o período de incubação do agente infeccioso 
sendo instantâneo e a duração da infecciosidade é a mesma que a duração da doença. 
Para a projeção matemática, foi considerado que a 8º Regional de Saúde de Francisco 
Beltrão, composta por 27 municípios com sede no município de Francisco Beltrão – 
Paraná, tivesse uma população estimada de 357.174 habitantes (com data de referência 
em 1º de julho de 2018). As previsões foram calculadas de acordo com os dados e taxas 
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atuais disponibilizados pela SESA-PR. Por se tratar de uma previsão qualquer alteração 
de normativas e decretos em relação ao isolamento social pode alterar os dados.  

O primeiro boletim publicado fora com os dados de 31 de março de 2020 e ao 
longo do período foram produzidos 20 boletins. Nos boletins, também havia informações 
quanto a decisões tomadas na região quanto a medidas restritivas de isolamento social 
para avaliar a tendencia de crescimento, queda ou estabilização nos casos decorrentes 
dos decretos municipais.  
  
Resultados 
 
 Fundado em 2020, o projeto visa fazer o monitoramento dos casos de Covid-19 na 
8ª Regional de Saúde do Paraná, além de fazer projeções matemáticas de casos e 
mortalidade a partir desses dados. O monitoramento foi realizado a partir dos dados do 
Ministério da Saúde, IBGE e IPARDES. O período de monitoramento e projeção ocorreu 
em 30 semanas, no período de 31 de março de 2020 até 27 de outubro de 2020.  

No mês de julho (publicado no Boletim Informativo VI), de acordo com os dados e 
os cálculos de projeções da disseminação da doença, mostrou-se que a curva continuaria 
crescendo, necessitando que as medidas preventivas fossem continuadas, tanto pelos 
órgãos responsáveis como pela população, a curva continuaria crescendo no mês de 
junho, mas o pico de casos máximo não seria atingindo naquele mês.  

A análise dos casos ao decorrer do período estudado, publicado no último boletim 
informativo (27 de outubro de 2020 – 30ª semana de análise), permitiu analisar a 
disseminação da doença a partir da média móvel do período. É possível inferior que a 
doença teve um caráter de crescimento exponencial, atingindo o pico no mês de agosto. 
Esse fato correspondeu com as projeções matemáticas realizadas nos meses anteriores. 
A partir de mês de setembro a curva de casos tornou-se decrescente, assim, as previsões 
apresentaram tendência ao decrescimento da curva de contágio.  

 
Figura 1 – Média Movel por semana e casos acumulados diários de COVID-19 da 8ª Regional de Saúde-PR 

(até dia 26 de outubro de 2020). 
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Foram analisadas também a taxa de taxa de letalidade de COVID-19 da 8ª 

Regional de Saúde do Paraná. A taxa de letalidade relaciona o número de óbitos pela 
COVID-19 e o número de pessoas que foram acometidas pela COVID-19. Essa relação 
expressa a gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram pela 
doença e pode informar sobre a qualidade de assistência médica oferecida à população. 
As cidades que tiveram valores maior que a média de letalidade do Brasil (0,029) foram: 
Verê (0,078), Pérola D’Oeste (0,06), Santa Izabel do Oeste (0,041), Bom Jesus do Sul 
(0,040), Enéas Marques (0,039) e Nova Prata do Iguaçu (0,036). Já a 8ª Regional de 
Saúde ficou com a taxa de letalidade menor do que a nível nacional, sendo 0,016.  
 

 
Figura 2 – Letalidade de COVID-19 da 8ª Regional de Saúde – PR (até dia 26 de outubro de 2020) 

 
 
Considerações Finais 
 
 Os dados coletados referentes aos casos de Covid-19 neste projeto foram 
sistematizados e repassados para a população e profissionais de saúde, na forma de 
boletins, promovendo um maior conhecimento sobre a situação regional referente às 
taxas de casos e mortalidade decorrentes desse vírus. O monitoramento dessas taxas é 
de suma importância visto que contribuem com os gestores locais para o planejamento 
das ações de combate e contenção da expansão da Covid-19 e com a necessidade de 
ampliação de infraestrutura do SUS (leitos de UTI, respiradores e ocupação hospitalar). 
Além disso, as projeções do número de casos visam auxiliar para o crescimento do 
número de casos na região e auxiliar para medidas preventivas e de intervenção.  
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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados das avaliações psicológicas de 
pacientes atendidos no Ambulatório interdisciplinar de seguimento em terapia intensiva, 
após três meses da alta hospitalar com diagnóstico de COVID-19. Trata-se de um estudo 
prospectivo referente às avaliações realizadas entre os meses de agosto a dezembro de 
2020. Resultados: 38,2% apresentaram alterações psicológicas, 29,4% ansiedade, 32,4% 
depressão e 26,5% sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. 
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Apresentação 
 

O ambulatório de PÓS-UTI trata-se de um projeto de extensão desenvolvido no 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) que teve seu início no ano de 2009 e 
que no ano de 2020, devido à situação emergencial causada pela pandemia de covid-19, 
passou a incluir o atendimento a pacientes que receberam alta da UTI COVID. Tem como 
objetivo a avaliação das condições emocionais e clínicas de sobreviventes de UTI, os 
quais são atendidos ambulatorialmente três meses após a alta da unidade.  

As complicações físicas e psicológicas após a alta da UTI são amplamente 
reconhecidas na literatura (GRANJA 2012). Contudo, o acometimento mundial pela 
pandemia de Covid-19 apresentou novos dados para os sobreviventes da doença. 

Estudos realizados nos primeiros sobreviventes ao vírus na China, apontam que 
em pacientes que receberam alta de unidades de tratamento para covid-19 foram 
observados níveis elevados de agravamentos psicológicos, sendo apontado que 31,0% 
apresentavam critérios correspondentes a sintomas de estresse, 22,2% de ansiedade e 
38,1% de humor deprimido (CAI et al., 2020). Com o objetivo de diminuir o sofrimento do 
paciente internado e as consequências no pós alta, a China propôs uma diretriz, na qual 
estes pacientes se encontram no nível de maior prioridade. Nesta, recomenda-se que 
além do cuidado médico, ocorra também o apoio psicológico ao paciente, com reforço de 
informações sobre isolamento e manutenção da esperança em relação a recuperação e 
melhora (NHC, 2020 apud FARO, 2020).  

Neste sentido, apresenta-se a necessidade do conhecimento de possíveis 
desfechos, além da atuação de equipes de profissionais capacitados para o ambiente, 
visando compreender os desfechos psicológicos e reconhecer as possíveis complicações 
na qualidade de vida do paciente após a alta (BOIZONAVE E BARROS, 2003).   

Segundo o DSM-5, (Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais) nos 
transtornos de ansiedade apresentam-se características como o medo em resposta 
emocional a uma ameaça real ou percebida e a ansiedade como antecipação do perigo e 
do desconhecido. (APA, 2014). O transtorno Depressivo Maior ocorre a presença de 
sintomas de humor deprimido durante a maior parte do dia, falta de interesse em realizar 
atividades anteriormente consideradas prazerosas (anedonia), alteração no peso, 
alteração do sono, por falta ou excesso, sentimentos de inutilidade e culpa excessivos, 
agitação ou lentidão psicomotora, capacidade diminuída de pensamento, além de ideação 
suicida com possível tentativa.  

O transtorno de estresse pós-traumático, por sua vez, pode aparecer em situações 
de exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência 
sexual, e os sintomas variam entre lembranças intrusivas, que ocorrem involuntariamente 
e de forma recorrente sobre o evento, sonhos angustiantes, reações dissociativas, 
sofrimento psicológico e reações fisiológicas em importante intensidade, além de evitação 
de estímulos relacionados ao evento e alterações negativas no cognitivo ou no humor 
mediante a associações com o evento  (APA, 2014).  

Costa et al. (2010) refere que na UTI, além da ameaça de morte, pode-se 
considerar como eventos traumáticos a utilização de tubos e sondas pelo corpo, a dor 
intensa, alterações no padrão de sono e limitação dos movimentos. Situações estas que 
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podem contribuir para o desenvolvimento de complicações pós-traumáticas, além de 
experiências de memórias ilusórias em relação ao contexto de UTI.  

Este estudo tem como objetivo avaliar as alterações emocionais de pacientes com 
COVID-19 três meses após a alta da UTI.  
 
Procedimentos Adotados 
 

O Ambulatório de Seguimento funciona uma vez por semana, no período da tarde e 
conta com a participação de uma equipe multidisciplinar. Após três meses de alta da UTI 
Covid-19 do hospital, os pacientes foram convidados a retornar no ambulatório para 
avaliação do estado geral de saúde e do impacto da internação na UTI. O convite para 
retorno é realizado através de contatos telefônicos fornecidos por familiares do paciente 
durante o período de internação na UTI.  

Por tratar-se de seguimento ambulatorial interdisciplinar, os profissionais de cada 
área realizam os atendimentos de modo individual com o paciente e seu acompanhante 
para as avaliações específicas da área, seguindo protocolo e procedimentos 
estabelecidos, após são discutidos possíveis encaminhamentos necessários e 
intervenções pontuais.  

Os atendimentos individuais têm o objetivo de identificar possíveis sequelas, sejam 
elas, físicas, emocionais, cognitivas e de orientações e encaminhamentos aos serviços da 
rede, de acordo com a demanda. O atendimento psicológico visa avaliar os impactos 
gerados na saúde mental dos pacientes, a partir dos seguintes aspectos: recordações do 
paciente sobre o período de internação na UTI, memórias do ambiente da UTI, dos 
tratamentos e intervenções que foi submetido, presença de memórias ilusórias como 
sonhos, pesadelos e alucinações, e as experiências emocionais vivenciadas (Costa, 
2009). Além disso, são avaliados sinais e sintomas que indiquem Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático (TEPT). São utilizados instrumentos padronizados para avaliação dos 
transtornos psicológicos: a escala Impact of Event Scale-Revised (IES-R) (WESS; 
MARMAR, 1997), e a Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (ZIGMOND; 
SNAITH, 1983), para avaliação do transtorno de estresse pós traumático; ansiedade e 
depressão, respectivamente. 
 
Resultados 
 

Ao todo, 114 pacientes tiveram alta durante o período do estudo. Destes 34 
retornaram três meses após a alta, para avaliação ambulatorial. Do total de pacientes 
avaliados 61,8% eram do sexo masculino, com união estável (73,5%), a maioria 
residentes de Cascavel (70,6%), com idade entre 15 a 78 anos, (52,4anos ± 13,8). 
Quanto aos dados clínicos, 91,2% dos pacientes tinham doenças prévias, sendo as mais 
prevalentes a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. O tempo 
médio de internação na UTI Covid foi de 14,6 dias ±11,4. A maioria dos pacientes (61,8%) 
permaneceram em ventilação mecânica, traqueostomizados (6 pacientes); sedados 
(58,9%). O índice de gravidade calculado nas primeiras 24 horas da admissão foi 
demonstrado pelo APACHE médio de (20,4 ±7,6) e o SAPSIII (38,5±22,4).  
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Do total de pacientes sobreviventes, 64,7% apresentou algum tipo de complicação 
no período de internação, sendo as mais comuns: insuficiência renal crônica, com 
necessidade de hemodiálise, sepse e pneumonia associada ao ventilador e uma grande 
proporção de pacientes (76,5%) relatou alguma sequela após a alta hospitalar, tanto física 
(fraqueza, redução da força muscular, cefaleia, dor nos membros superiores e inferiores) 
como emocional (insônia, ansiedade, alteração no humor).  

Dos pacientes que relataram sequelas emocionais, 32,4% estavam fazendo uso de 
algum tipo de psicotrópico, destes, 14,7% já faziam uso de psicotrópico anterior a 
internação na UTI-Covid. Quanto às alterações psicológicas avaliadas a partir dos 
instrumentos padronizados, 38,2% dos pacientes apresentaram algum sintoma, tanto de 
ansiedade (29,4%) como de depressão (32,4%). Uma proporção considerável (26,5%) 
apresentou sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Perguntado sobre as 
lembranças dos pacientes do período que estiveram na UTI-Covid, 67,6% relataram 
alguma lembrança da internação, 52,9% dos pacientes tinham memórias de fatos reais e 
apenas 14,6% relataram memórias ilusórias, a exemplo de sonhos, pesadelos e 
alucinações. 32,4% dos pacientes não se recordava de nenhum evento da UTI. (Tabela 1) 
 
Tabela 1 – Resultados da Avaliação psicológica três meses após a alta da UTI COVID 
 

Avaliação realizada % Média 

Alteração psicológica 
Sim (13) 
Não (21) 

 
38,2% 

 
- 
- 

HADS 
Ansiedade (10) 
Depressão (11) 

 
29,4% 
32,4% 

 
- 
- 

IES-R 
Presença de sintomas (escore >20) 
(n= 9) 
Domínios IES 
Intrusão 
Evitação 
Hiperestimulação 

 
26,5% 

 
 
- 
- 
- 

 
- 

 
 

4,52 
10,27 
13,15 

Memórias de Eventos da UTI 
Sim (23) 
Amnésia (11) 
Dimensões 
Fatos Reais (18) 
Memórias ilusórias (5) 
Reais+ilusória (5) 

 
67,6% 
32,4% 

 
52,9% 
14,7% 
14,7% 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
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Discussão 
 
Este estudo objetivou avaliar a presença de alterações emocionais em 

sobreviventes de uma UTI-Covid. Observou-se que uma proporção significativa de 
sobreviventes internados em decorrência de Covid-19 em cuidados intensivos apresentou 
desfechos emocionais em curto prazo. A prevalência de alterações emocionais após 
cuidados intensivos é alta e os dados vem demonstrando que tais sintomas podem 
persistir durante curto e longo prazo. 

Observou-se uma correlação entre os resultados encontrados com a literatura atual 
que buscou verificar as consequências psicológicas em pacientes sobreviventes do 
Covid-19. Relacionam-se a presença de alterações psicológicas significativas, ainda que 
em nível inferior à pesquisa realizada com pacientes chineses (CAI et al., 2020), com 
exceção dos níveis de ansiedade, os quais foram superiores. A diferença entre os 
resultados pode está relacionada com o tipo de instrumentos utilizados na avaliação, bem 
como o período da avaliação. 

Dos pacientes avaliados 64,7% apresentou algum tipo de complicação física, 
demonstrando a necessidade de acompanhamento desses pacientes. Um terço dos 
pacientes tinham necessidade de encaminhamento para serviços especializados. A 
função física tem um grande impacto na qualidade de vida do paciente após a alta da UTI, 
interferindo diretamente nas atividades laborais, nas suas relações com a família e com 
os pares. 

 Em relação às memórias de eventos da UTI evidencia-se que 67,6% dos pacientes 
apresentaram memórias do ocorrido, sendo 52,9% referentes a fatos reais. Este dado 
pode indicar uma possível correlação entre o tempo de internação, as experiências 
vivenciadas em UTI Covid e o impacto para o estado emocional do paciente. A 
identificação precoce das complicações inerentes ao tratamento crítico poderá trazer 
benefícios, tanto para a reabilitação física do paciente quanto para a prevenção de 
alterações emocionais/físicas crônicas subsequentes. 
 
Considerações Finais 

 
A partir dos resultados obtidos faz-se evidente a necessidade do acompanhamento 

de pacientes acometidos de Covid-19 mesmo após alta, com objetivo de minimizar o 
sofrimento psicológico e as possíveis consequências de curto e longo prazo. O 
atendimento ambulatorial multiprofissional possibilita o acolhimento inicial destas 
demandas, a realização de escuta profissional, orientações adequadas, encaminhamento 
para acompanhamento em rede e, por fim, permite a coleta de dados, que possam vir a 
servir de base para avanços na identificação e tratamento das consequências 
psicológicas relacionadas ao Covid-19.    
  
Forma(s) de contato com a ação 
 
Ambulatório Interdisciplinar de Seguimento em Terapia Intensiva – HUOP 
Av. Tancredo Neves, 3224, Santo Onofre. Fone: 3321-5151. 
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Resumo 
 
O projeto “Conhecendo o HPV para se prevenir” objetiva promover informações sobre o 
vírus HPV e incentivar a vacinação de crianças e adolescentes, por meio de palestras 
para estudantes do ensino fundamental e médio da cidade e seus responsáveis. Além de 
ampliar o conhecimento entre os acadêmicos e possibilitar publicações de trabalhos 
científicos. Assim, integra os acadêmicos de Medicina da UNIOESTE com a comunidade, 
cooperando para a adesão da campanha vacinal do Ministério da Saúde.  
 
Apresentação 
 

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus DNA que apresenta tropismo por 
células epiteliais, causando infecções na pele e nas mucosas (LETO, M. et al. 2011). São 
reconhecidos mais de 100 tipos de HPV, e os tipos individuais estão associados a 
manifestações clínicas específicas. O HPV dos tipos 16, 18, 31, 33 e 45 têm sido mais 
fortemente associados a cânceres cervicais, e o HPV dos tipos 6 e 11 causam verrugas 
anogenitais (LONGO, D., 2013). 

Em 2017, o Ministério da Saúde divulgou 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. A vacina é contra o HPV dos tipos 6, 11, 16 e 18, 
prevenindo assim do câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e 
orofaringe. A vacinação, juntamente com as atuais ações para o rastreamento do câncer 
nos sítios mencionados acima, possibilitará prevenir a doença e reduzir os óbitos 
relacionados (BRASIL, 2018). 
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4 Acadêmica, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: ariadnescampiolo@gmail.com. 
5 Acadêmica, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: ketlinlorenapiotto@gmail.com. 
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De acordo com o Ministério da Saúde a meta era vacinar, no mínimo, 80% dos 
adolescentes em todo o país. Entretanto, dados estatísticos referentes ao ano de 2017, 
demonstrou baixa adesão dos adolescentes à vacinação, principalmente relacionada à 
segunda dose (AQUINO, F., 2018). Entre os fatores e interferem na adesão à vacina tem-
se a necessidade de melhor esclarecimento acerca da vacina, falta de ações educativas 
realizadas com parcerias entre Secretaria de Saúde e escolas e a falta de exposição do 
assunto sobre HPV para os pais/responsáveis (RAMOS, A.S.M.B. et al, 2018).  

Diante disso, em 2015 surgiu a proposta do projeto “Conhecendo o HPV para se 
prevenir”, vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus 
de Francisco Beltrão, em parceria com a 8a Regional de Saúde de Francisco Beltrão e 
com a Secretaria de Saúde do município com objetivo de compreender as os dados 
estatísticos da cobertura vacinal da região e do Brasil, colaborando com a disseminação 
de informações sobre o vírus e a importância da vacinação. Sendo assim, pode-se 
perceber que o projeto promove a integração dos acadêmicos de Medicina, o setor 
público e a comunidade. 
 
Procedimentos Adotados 
 

No projeto, temos as crianças, adolescentes, pais e responsáveis como o público-
alvo da para orientação da importância da vacinação do HPV, além dos professores das 
instituições de ensino e diretores. Ele conta com quatro pilares: Palestras, aplicação de 
questionários, reunião dos acadêmicos participantes e realização de encontros. As 
palestras abordam explicações sobre a definição de vírus e do HPV, seus principais tipos 
oncogênicos e os causadores de condilomas genitais, forma de transmissão, 
manifestações clínicas e sistêmicas como também a reação do organismo. Também são 
abordados assuntos de prevenção, como a importância do Papanicolau e consultas 
médicas. O principal objetivo nas explicações é enfatizar a importância da vacina 
tetravalente do HPV, e assim, estimular ao máximo o público-alvo para a vacinação.  

A aplicação de questionários ao público-alvo é realizada anteriormente à palestra, 
É aplicado um questionário com dez perguntas, além da avaliação epidemiológica da 
população. Dentre as perguntas, temos: “Você já ouviu falar sobre HPV?”; “Já tem algum 
conhecimento sobre o HPV?”; “Sabe como ocorre a transmissão do HPV?”; “O HPV é 
considerado uma Doença Sexualmente Transmissível (DST)?”; “Tanto o homem quanto a 
mulher podem transmitir o HPV?”; “Existe o risco da mãe com HPV transmitir o vírus no 
parto para o filho?”; “O HPV é considerado como agente nos casos de câncer de colo de 
útero?”; “Você possui interesse em mais informações sobre o HPV?”; ”Qual o principal 
meio para se prevenir contra o vírus do HPV?”;  “Você tomou já vacina do HPV?”. Além 
de reforçar a importância do projeto, as respostas dos alunos indicam as lacunas sobre o 
tema HPV.  

A reunião dos acadêmicos para discussão de artigos científicos tem como objetivo 
ampliar a formação de seus integrantes acerca do HPV. Com isso, desde 2017, é 
realizado reuniões regulares com os membros (alunos de Medicina) sobre discussões de 
artigos científicos de HPV, como também aulas ministradas pela coordenadora do projeto 
e suas bolsistas. Além disso, é realizada reuniões com os integrantes do projeto para 
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determinar ajustes metodológicos de artigos científicos, ajuste de horários nos 
cronogramas das escolas e das aulas dos alunos e avisos no geral. 
 
Resultados 
 

• Ano de 2019: Resumo das atividades desenvolvidas 
 

Mês correspondente 
2019 

Atividades Desenvolvidas 

Março • Reunião com os bolsistas e a coordenadora do projeto, 
com o objetivo de planejar o cronograma do ano. 

• Os alunos de Medicina que ingressaram na UNIOESTE 
em 2019 receberam um convite para participar do mesmo. 

Abril • Apresentação para alunos do ensino médio no Colégio 
Agrícola de Francisco Beltrão. 

• Banca avaliadora para os novos integrantes do projeto. 

Junho • Apresentação no XIX SEU. 

Agosto • Palestras para diversas turmas do ensino fundamental no 
Colégio Municipal Mário de Andrade (CMMA). Foram realizadas 
apresentações em 8 turmas do colégio. 

Setembro • Reunião com os participantes do projeto e a entrega dos 
questionários aplicados nas apresentações do CMMA em 
agosto. 

• Escolhidos os temas de trabalhos científicos para o VIII 
CONAPE. 

Outubro • Apresentações do projeto no VIII CONAPE. 

Novembro • Certificação das horas do projeto.  

Dezembro • Reunião para encerramento das atividades do ano. 

 
Tabela 1 – Resumo das atividades desenvolvidas no ano de 2019. 

 
 

         
 

Figura 1 – Apresentação no Colégio Agrícola de Francisco Beltrão. 

 
Os dados dos questionários do primeiro semestre de 2019 foram tabelados pelas 

bolsistas e algumas das questões foram apresentadas no gráfico abaixo. Foram 
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entrevistados um total de 135 alunos dos 6º e 7º ano do ensino fundamental, com idade 
entre 10 a 13 anos.  

 
Figura 2 – Gráfico com dados tabelados do 1º semestre de 2019. 

 
O VIII CONAPE aconteceu na UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, e contou 

com os seguintes participantes e apresentações: 
 

Nome dos Autores Nome das Apresentações 

Ariadne e Vivian HPV e gestação: uma análise bibliográfica sobre a 
transmissão vertical. 

Pietriny e Vitor Associação entre infecção/coinfecção por papiloma vírus 
humano (HPV) e epstein-barr vírus (EBV) e câncer de 
cavidade oral, orofaringe e nasofaringe. 

Amanda e Matheus 
Garbim 

A importância da relação entre o diagnóstico molecular e o 
rastreamento da infecção por HPV associado aos métodos 
convencionais. 

Natalie e Ketlin Piotto Relação entre candidíase e papilomavírus humano. 

Amanda e Poliana Relação entre o papilomavírus humano e o vírus da 
imunodeficiência humana. 

Tabela 2 – Apresentações do VIII CONAPE. 

 
Em outubro também ocorreu a II Jornada Médica, nos dias 25 e 26 de outubro. Os 

integrantes do projeto apresentaram banners com os seguintes temas: 
 

Nome dos Autores Nome das Apresentações 

Ariadne Conhecimento sobre o HPV de alunos do ensino fundamental 
de um colégio estadual. 

Fernanda Possera Nível de conhecimento dos alunos do sétimo ano de uma 
escola estadual sobre o HPV e sua vacinação. 

Ketlin Piotto Análise de dados sobre a vacinação do HPV em alunos do 
sétimo ano de uma rede pública de ensino. 

Tabela 3 – Apresentação da II Jornada Médica. 

 

• Ano de 2020: Resumo das atividades desenvolvidas 
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Mês correspondente 
2020 

Atividades Desenvolvidas 

Janeiro • Separação de artigos científicos para serem discutidos 
em reuniões do projeto até o mês de Junho. 

Fevereiro • Realização do Relatório Parcial do Projeto. 

Março • Início do ano letivo na UNIOESTE. 

• Apresentação do projeto aos calouros do curso. 

• Início da quarentena e suspensão das aulas. 

Abril • Integrantes do projeto publicaram seus artigos na 
Brazilian Journal of Development. 

Maio • Reunião do projeto para a discussão de artigos científicos 
pela plataforma zoom. O artigo escolhido foi: “Motivos para 
Recusa da Vacina Contra o Papilomavírus Humano entre 
Adolescentes de 11 a 14 anos no município de Maringá-PR”. A 
reunião contou com 32 participantes 

Junho • Reunião do projeto para discussão de artigo científico: 
“Associação entre HPV e Câncer Peniano: uma Revisão de 
Literatura”. A reunião contou com 24 participantes 

Julho • Reunião com as bolsistas e uma aula realizada pela 
coordenadora sobre: “PCR: Método Diagnóstico para o HPV”, 
que contou com 23 participantes e ocorreu pelo Google Meet. 

Outubro • Reorganização das redes sociais do projeto (Instragram e 
Facebook) e postagens informativas feitas com frequência.  

Novembro • Lista de trabalhos aprovados sobre o HPV do evento 
CONIMED.  

Dezembro • Reunião do HPV (19 participantes) com apresentação do 
artigo “Papiloma Vírus Humano: fatores que interferem na 
adesão dos adolescentes à vacinação” pela bolsista  

• Encerramento das atividades do projeto em 2020. 
Tabela 4 – Resumo das atividades realizadas no ano de 2020. 

 

 
Figura 3 – Publicações realizadas nas redes sociais do projeto. 

 
Considerações Finais 
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Percebe-se que o projeto de extensão “Conhecendo o HPV para se prevenir” tem a 

função de ampliar os conhecimentos sobre o vírus, formas de contágio e prevenção, além 

de dialogar com os públicos-alvo a fim de sanar as dúvidas relacionadas ao tema, a fim 

de colaborar para um aumento da adesão à vacinação.  

O projeto é também uma forma de trocar conhecimentos entre a universidade e a 

comunidade na qual está inserida, possibilitando a universidade de planejar e executar as 

atividades de extensão para impactar positivamente a comunidade. 

 Além disso, a partir da observação dos dados coletados pelos questionários, 

entende-se a importância da realização das palestras nas escolas para adolescentes e 

responsáveis, diante da defasagem de conhecimento sobre o vírus e sua vacinação.  

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Facebook: Projeto de extensão: “Conhecendo o HPV para se prevenir” 
Instagram: @projetohpvunioeste 
E-mail: leiacarol@gmail.com ou ketlinlorenapiotto@gmail.com ou 
ariadnescampiolo@gmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 44448/2014 
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PROJETO LASER DO BEM- RESULTADOS 2018-2020 

 
Adriane de Castro Martinez1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Jéssica Larissa Brandalise2, Nicolas Mazur³ 
 

 
Área Temática: Saúde  

Linha de Extensão: Saúde Humana  
Modalidade: Comunicação Oral  

Palavras-chave: lesões bucais, fotobiomodulação, protocolos. 
 
Resumo 
 
Um meio utilizado atualmente para estimular a cura, aliviar dor e reduzir a inflamação é a 
fotobiomodulação, procedimento realizado utilizando fontes de luz monocromáticas para a 
modulação de processos bioquímicos relacionados ao metabolismo celular. Na 
odontologia, é utilizada para o tratamento de patologias que afetam os tecidos moles e 
duros. Diante disto, este trabalho tem como finalidade apresentar os resultados obtidos no 
período de 3 anos em pacientes atendidos no Ambulatório de Odontologia da Unioeste.  
 
Apresentação 
 
Atualmente a Terapia com Laser de Baixa Intensidade, conhecida como Low-Intensity 
Lasertherapy (LILT), vem sendo amplamente utilizado na prática clínica odontológica, 
auxiliando em diversos tratamentos, nos quais podemos destacar sua ação em tecidos 
moles e duros, auxiliando seu processo de cicatrização. Seu uso está mais evidente em 
terapias de mucosite oral, que ocorre com uma complicação debilitante da quimioterapia e 
da radioterapia de cabeça e pescoço, sendo capaz inclusive de interromper o tratamento 
antineoplásico, e da parestesia pós-operatória, lesão que afeta tecidos nervosos 
causando sensação subcutânea de formigamento na região afetada, desta forma, seu uso 
possibilita a prevenção, cicatrização e a minimização das lesões, sejam elas em tecidos 
moles ou duros (GARCEZ et al. 2012; HAMBLIN et al., 2017; KALHORI et al., 2019; 
MOSCA et al., 2019; SARMADI et al., 2019; CRONSHAW et al., 2020). 
 
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 

                                            
1Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br.  
2 Acadêmica, Odontologia, Campus Cascavel, j-brandalise@hotail.com. 
³Acadêmico, Odontologia, Campus Cascavel, nick_mazur@hotmail.com.  
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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. No ano de 2020 este atendimento 
foi realizado até março quando, então foi instaurada a quarentena, sendo os atendimentos 
realizados pelo projeto retomados em outubro. Neste trabalho vamos relatar os resultados 
obtidos no período de 3 anos.  
 
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, sempre no 

início do ano letivo, após as matrículas e distribuição de horário de aulas, já que as 
atividades desenvolvidas pelos mesmos dentro do projeto são realizadas em seus 
horários livres. 

Os candidatos inscritos são selecionados conforme disponibilidade de horário para 
participar do projeto. Essa seleção ocorreu anualmente, sempre no início do ano letivo, 
após as matrículas e distribuição de horário de aulas. No ano de 2020, essa seleçãofoi 
realizada de forma remota no mês de outubro. 

 
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. Em decorrência do momento de 
calamidade mundial, estás reuniões estão sendo executadas de forma online. 

 
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 que possui 
semicondutor de GaA1As e comprimento de 660nm, e infravermelho onde 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 
caso não haja resposta ao tratamento, ou não exista protocolo definido para a 
patologia que necessita ser tratada.  
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Resultados 
 

O projeto em 2018 contou com a participação de 4 docente do curso de 
Odontologia, 1 mestranda e 15 acadêmicos, distribuídos a partir do segundo ano de 
graduação. No período de março de 2018 a dezembro de 2018, foram realizadas 203 
sessões para aplicação dos protocolos de laserterapia, em 34 pacientes que estavam 
sendo acompanhados no Ambulatório de Odontologia da Unioeste. 
 

No período de Janeiro de 2019 á dezembro de 2019, foram atendidos 32 pacientes, 
totalizando 96 aplicações nas mais diversas lesões presentes em boca, sendo que alguns 
apresentavam mais de uma patologia presente. O projeto contou com a participação de 4 
docente do curso de Odontologia, 1 mestranda e 15 acadêmicos, distribuídos a partir do 
3º semestre de graduação.  
 

No ano de 2020, em decorrência da pandemia provocada pelo SARS-COV-2, os 
atendimentos foram realizados até o período de março, quando o mesmo foi suspenso 
retornando somente em outubro de 2020. Desta forma a seleção de acadêmicos foi 
realizada em outubro, onde atualmente contamos com 4 docentes do curso de 
Odontologia, 1 mestranda, 21 acadêmicos que cursam ou já tenham cursado o segundo 
ano de graduação. Foram atendidos no projeto 8 pacientes, com total de 65 sessões para 
tratamento de 5 alterações.  
 
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, sendo nos últimos meses de forma 
online.  
 
O projeto conta com a participação de acadêmicos de diversas séries do curso como 
pode ser visto na Figura 1. 
 
Figura 1– Distribuição de acadêmicos participantes do projeto por série do curso (n=51). 
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No período de 2018 a 2020 foram atendidos 74 pacientes, cuja distribuição por gênero 
está descrita na Figura 2. A média de idade foi de 40 anos. O número de sessões 
realizadas em cada paciente variou de 01 á 30 sessões, uma vez que o número de 
sessões dependia da finalidade (cicatrização, analgesia, estimulação de reparo tecidual) 
ou do tipo de patologia. 
 

Figura 2– Distribuição dos pacientes atendidos no período de 2018 a 2020 por gênero 
(n=74) 

 

 
Por ser realizado em serviços vinculados ao SUS, os pacientes atendidos eram todos de 
serviços de saúde vinculados à Unioeste.  Na figura 3 temos a distribuição da origem dos  
encaminhamentos. 
 

Figura 3– Distribuição dos pacientes atendidos por origem do encaminhamento (n=74). 
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Realizamos o tratamento de 12 patologias diferentes, sendo a distribuição delas descrita 
na Figura 04.  A parestesia pós- cirúrgica foi a mais prevalente. 
 

Figura 4– Distribuição das Patologias Tratadas (n=12). 
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Considerações Finais 
 
Com este projeto possibilitamos realizar o tratamento de forma adequada e seguindo os 
protocolos propostos na literatura para os pacientes atendidos, proporcionando sucesso e 
resolutividade da terapia. Por outro lado, os acadêmicos participantes do projeto tiveram a 
oportunidade de ampliar o conhecimento teórico e prático da utilização da 
fotobiomodulação, através do uso do laser de baixa intensidade. 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 
 
Adriane de Castro Martinez, campus Cascavel, curso de odontologia, 
adriane.martinez@unioeste.br. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR): 47612/2016 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM NÍVEL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

 
Maria Daniela Basso de Souza1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Adair Santa Catarina2 
Adriane Yaeko Togashi3 

Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel4 
Christian Giampietro Brandão5 
João Paulo de Arruda Amorin6 

Marcio José Mendonça7 
Marco Antonio Batista Carvalho8 

Mauro Carlos Agner Busato9  
Veridiana Camilotti10 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde humana 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: ensino; pesquisa; odontologia. 

 
Resumo 
A comunidade escolar deve conhecer os traumatismos nas regiões de cabeça, pescoço, 
face e boca decorrentes de violência física contra crianças devido ao grande número de 
casos subnotificados ou não notados. A fase 1 compreendeu pesquisa bibliográfica sobre 
o tema. Na 2, definiram-se diretrizes para o desenvolvimento dos instrumentos educativos 
sobre indicadores (físicos, psicológicos e sociais); lesões frequentes e diferenciação entre 
acidentais e provocadas; conduta. 
 
Apresentação 

A violência física (VF) infantil é uma ação violenta e intencional com o objetivo de 
ferir, provocar dor e sofrimento à criança que pode ou não deixar marcas evidentes no 
seu corpo) (Gawryszewski et al, 2009). Não raro, acarreta desordens psicológicas e 
físicas que a acompanharão em sua vida. Embora seja o tipo mais notificado, a VF contra 
as crianças é considerada apenas a “ponta do iceberg” (Faleiros, Matias, Bazon, 2009). 

Apesar da discrepância sobre o gênero mais acometido (Farias et al, 2016; 
Carvalho et al., 2009; Martins e de Mello Jorge, 2009; Valente et al., 2015; Gawryszewski 
et al., 2009; Barreto et al., 2012), a maioria dos estudos relata que ela ocorre, em grande 
parte dos casos, dentro da casa da vítima, sendo desferida por pais, mães ou familiares  

 
1 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: mdanibs@gmail.com 
2 Doutorado, Computação Aplicada, CCET, Cascavel. E-mail: adair.santacatarina@unioeste.br  
3 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: adriane.togashi@unioeste.br 
4 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail:alrangel2002@yahoo.com.br 
5 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: christiangp@uol.com.br 
6 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: amorimjpa@yahoo.com.br 
7 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: dr.mendonca@uol.com.br 
8 Doutorado, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: marcoab_carvalho@yahoo.com.br 
9Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: mcabusato@uol.br.com 
10 Doutorado, Odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail vericamilotti@hotmail.com 
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(Farias et al, 2016; Martins e de Mello Jorge, 2009; Gawryszewski et al., 2009; Barreto et 
al., 2012; Mascarenhas, 2010). Assim, havendo a convivência habitual entre vítimas e 
agressores, muitos casos reais podem ser desconsiderados nas estatísticas, contribuindo 
para o subdimensionamento numérico desse crime, os quais devem ser urgentemente 
analisados, enfrentados e divulgados pelos órgãos competentes (Valente et al., 2015; 
Farias et al., 2016; Costa et al., 2007; Franzin et al., 2014; Gawryszewski et al., 2009; 
Carvalho et al., 2009; Mascarenhas et al., 2010; Rocha e Moras, 2011; Barreto et al., 
2012). Ademais, contribui para a determinação de uma série de indicadores de 
vulnerabilidade, além do dano físico e psicológico e no desenvolvimento da criança 
(Martins e de Mello Jorge, 2009; Gawryskewski et al., 2009; Mascarenhas, 2010; Barreto 
et al., 2010; Farias et al., 2016). 

De acordo com os aspectos legais, entende-se que o combate aos maus tratos 
infantis é recente. Apesar da violência e exploração infantil terem sido abordadas em 
1927, somente após a sanção da Lei n. 8069 de 13 de julho de 1990 (que originou o ECA, 
1989) é que se passou a garantir o direito da criança a proteção e amparo, bem como dos 
indivíduos em situação de vulnerabilidade social.  

Embora muito se ouça a respeito da VF nas mídias, a omissão e a passividade da 
sociedade em torno dela é inegável, talvez pelo desconhecimento dos mecanismos de 
notificação pela população em geral, do medo da criança em denunciar e da naturalização 
dela como ação disciplinar não reconhecendo a prática como um crime (Crespo et al. 
2011; Zambon et al. 2012; Ribeiro, 2014). 

Neste sentido, os dentistas podem usar de seu conhecimento preparando 
comunidade escolar para identificar possíveis sinais da VF nas regiões de cabeça, 
pescoço, face e boca. Com efeito, os seguintes aspectos compreendem sinais 
característicos de lesões consequentes da VF: diferentes estágios de cicatrização dos 
ferimentos, presença de lesões não compatíveis a idade da criança, repetição de 
supostos acidentes, traumatismos acidentais pouco comuns para a idade, 
incompatibilidade entre a lesão apresentada e a história contada, bem como a 
discordância entre o relato da criança e dos responsáveis, entre outros meios (Trindade, 
2013). 

Por fim, é necessário a todos os agentes de saúde, professores, funcionários de 
escolas atentarem-se para a identificação desse problema social. A equipe do projeto 
encontrou informações suficientes para subsidiar a construção de instrumentos a serem 
compartilhados com os atores do âmbito escolar bem como a sociedade em geral 
beneficiando a todos.  
 
Procedimentos Adotados 

A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO), 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE) e Portal CAPES. Selecionaram-se os artigos em português e 
inglês, resultantes da pesquisa por descritores (“abuso”, “violência”, “maus tratos infantis”, 
“lesões orofaciais” e “odontologia”), tendo sido incluídos os períodos 2000 a 2018 (42  
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artigos ao final). Com base nessa revisão, reuniões entre os membros trataram das 
atividades, explorando os indicadores de físicos; psicológicos e sociais da VFI; 
manifestações intra e extraorais mais recorrentes; sinais característicos de lesões; 
conduta do dentista diante de casos suspeitos ou confirmados e como examinar a 
criança; diferenciação entre lesões acidentais e provocadas; conduta legal do dentista. As 
discussões envolveram o desenvolvimento dos instrumentos educativos, como 
demonstrado na sequência. As agressões físicas são as mais frequentes e ocorrem em 
qualquer faixa etária, sexo e raça; grande parte se dá na casa da família (até pelo próprio 
pai). Famílias mais vulneráveis requerem atenção. Podem ser desencadeados padrões 
comportamentais negativos a curto e médio prazos: agressividade, dificuldade no controle 
emocional, aversão ao contato físico, baixa autoestima, baixo desempenho escolar, 
dificuldades na interação social, transtorno de ansiedade, depressão e distúrbios do sono. 
A comunidade deve estar atenta a eles. Também precisam reconhecer lesões podem 
aparecer na face, região intraoral, mas também em mãos, braços, orelhas, pescoço e até 
mesmo o coro cabeludo. Diversas são os tipos de lesão: equimose, edema, queimadura – 
lábios e da mucosa intraoral devido a alimentos ou utensílios quentes, mordida, fratura de 
dentes e ossos, escoriação, cicatriz, perfuração, hematoma, contusão, perfuro-contusão, 
arranhadura, corto-contusão, perfuro- cortantes, lacerações no freio lingual ou freio labial 
ocasionadas por alimentação forçada, , arranhões e equimoses na região de comissura 
labial indicando uso de mordaça, hematoma ou lacerações no lábio, indicativo de tapas e 
socos, dentes avulsionados ou com mobilidade sem justificativa plausível para esclarecer 
as lesões, fraturas ósseas recorrentes). Ademais, as lesões podem se apresentar de 
múltiplas maneiras de acordo com a etiologia do trauma (queimaduras, alopecia ou 
hemorragia no coro cabeludo, contusões, hemorragia subdural ou de retina, fraturas 
ósseas, hematomas e equimoses). As etiologias vão desde agressão física a armas de 
fogo, armas branca, queimadura, energias físicas e tentativa de homicídio. Vários 
instrumentos podem ser utilizados: contundentes, perfurantes, lacerantes, perfuro-
contundentes, perfuro-cortantes, corto-contudentes, lácero-contusos, elementos térmicos 
e constritivos. Os membros foram orientados para que os instrumentos educativos fossem 
claros, sucintos, ilustrados e de fácil compreensão. Iniciaram a elaboração de infográficos, 
cartilha educativa, banners: alguns já foram criados e estão sendo reformulados (Figura 
1). Tomou-se o cuidado de evidenciar o nome do projeto de extensão e da Instituição nos 
instrumentos elaborados. Videoaulas e outros instrumentos estão em fase de 
planejamento. Serão compartilhados com o núcleo de educação e colocadas num espaço 
a ser criado no site da Unioeste contendo informações sobre o tema, os instrumentos, 
dentre outros. 
 
Resultados 
Apesar de a responsabilidade dos dentistas ser reconhecida, muitos alunos do mestrado 
não tinham trabalhado com lesões na região de cabeça, pescoço, face e intraoral 
associadas a VF contra a criança. Deste modo, as ações serviram para a capacitação 
destes profissionais focadas nas estratégias para o enfrentamento por meio de ações 
educativas dirigidas aos profissionais (coordenadores, professores, agentes) que atuam  
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no ambiente escolar no ensino fundamental. Sendo toda a sociedade corresponsável pela 
integridade das crianças, precisamos senão reconhecer e notificar a situação, suspeitar 
ao menos. A não notificação é considerada uma infração administrativa para professores 
e profissionais da saúde, sob pena em multa (aumentada quando reincidente). 
Participaram do projeto (até o momento) 30 alunos e 10 professores do mestrado em 
Odontologia. Dois agentes universitários trabalharão na fase de impressão dos 
instrumentos, se necessário. Os resultados diretos ao público escolar virão no decorrer do 
projeto bem como dados sobre o total de escolas e pessoas beneficiadas no período. 
Vale destacar que as ações apresentadas não são conclusivas, uma outras necessidades 
de intervenção podem ser pensadas e sugeridas. Por fim, o desenvolvimento das ações 
contribuirá significativamente para reflexões acerca da metodologia e resultados a serem 
apresentados nos próximos seminários. 

 
Figura 1 – Exemplos do infográfico elaborado no projeto. 

 

 
Considerações Finais 
 
Por meio dessas ações os indicadores de violência infantil serão mais bem 
compreendidos pela comunidade escolar. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Resumo 
 
Este projeto teve como objetivo a análise microbiológica da água da piscina da Clínica de               
Fisioterapia da UNIOESTE. As análises foram realizadas mensalmente com quatro          
amostras coletadas de diferentes pontos da piscina. Nos resultados, não houve           
crescimento de bactérias heterotróficas, coliformes totais e termotolerantes,        
Staphylococcus aureus. Sendo assim, todas as amostras atenderam aos padrões          
microbiológicos de acordo com a ANVISA. Foram emitidos laudos após a realização de             
cada análise. 
 
Apresentação 
 
A Hidroterapia busca a recuperação funcional e a reeducação motora em pacientes com             
patologias neurológicas, músculo-esqueléticas e cardiorrespiratórias. (TAHARA et al. ,        
2006). A água das piscinas pode estar na origem de algumas doenças, principalmente             
infecções na pele, nos olhos e mucosas como otites, conjuntivites, faringites, dermatoses,            
pelo que é essencial garantir a sua qualidade química e microbiológica. (REBELO et al. ,              
2014).  
A Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE possui uma piscina aquecida para a realização             
dessas atividades. Para evitar que ocorra a disseminação dessas infecções, o objetivo do             
trabalho foi a realização mensal de análises microbiológicas da água para auxiliar no             
tratamento adequado e limpeza do local e ainda, assegurar aos usuários que a piscina              
está adequada para uso. Além disso, esta análise é uma exigência da Vigilância Sanitária. 
 
 
 
 
 
1 Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com.  
2 Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: nataliaarisa@hotmail.com. 
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Procedimentos Adotados 
 
As análises microbiológicas da água da piscina da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE             
foram realizadas a cada mês entre o período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020,                
totalizando 20 amostras. A piscina é dividida em duas partes, uma rasa e a outra funda. A                 
coleta foi feita da superfície e do fundo de cada parte, portanto em cada análise, foram                
realizadas coletas de 4 amostras em frascos estéreis diferentes, que foram denominados            
como RS (superfície do raso), RF (fundo do raso), FS (Superfície do fundo) e FF(fundo do                
fundo). Após a coleta, as amostras foram transportadas até o Laboratório de Controle             
Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos da UNIOESTE, para a realização das            
análises microbiológicas.  
Para a contagem total de Bactérias Heterotróficas, foram pipetados 10 mL da amostra e              
colocados em 90 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10-1). Após, foi pipetado 1 mL da                
diluição 10-1 e colocado em 9 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10-2). Foram              
transferidos 0,1 mL da amostra sem diluição e também de cada diluição para placas de               
Petri, contendo Ágar Padrão de Contagem, utilizando o método de superfície. As placas             
foram incubadas em estufa a 35 – 37°C por 48 horas e posteriormente realizada a               
contagem das colônias e o resultado expresso em UFC/mL de água. 
Para a pesquisa de Staphylococcus aureus, foram transferidos 10 mL de amostra para             
90mL de Caldo Infusão de Cérebro e Coração (BHI) e incubados a 35 – 37°C por 24                 
horas. Após, foi transferida uma alçada, através de estrias descontínuas, para placas            
contendo o meio Manitol Salgado, e estas incubadas a 35 -37°C por 24 horas. Após o                
período de incubação, as colônias características (pequenas e amarelas) foram          
confirmadas com os seguintes testes bioquímicos: Coloração de Gram, catalase, DNAse           
e coagulase. 
Para a contagem de Coliformes Totais e E. coli , o método utilizado foi o de Colilert , que se                  
baseia na adição do reagente cromogênico Colilert em 100 mL de cada amostra. Após,              
esta é homogeneizada e inserida em uma cartela Quanti-Tray, selada e colocada em uma              
estufa a 35°C por 24 horas. Após o período de incubação, as cavidades da cartela foram                
observadas, onde as cavidades que apresentaram coloração amarela à luz visível indicam            
a presença de Coliformes Totais, já as cavidades amarelas à luz visível e fluorescentes à               
luz UV indicam presença de E. coli e as cavidades que permanecem incolores indicam              
ausência de Coliformes Totais e E. coli. Foi realizada a contagem das cavidades positivas              
para Coliformes Totais e E coli. O resultado foi expresso em NMP (Número mais provável)               
de Coliformes Totais e E. coli /100mL, utilizando a tabela específica que acompanha o             
reagente. 
Após a realização de todas as análises, foram emitidos laudos sobre a situação da água               
da piscina da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE em relação ao mês em estudo, e               
enviados para os responsáveis pela piscina. 
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Seria ministrado uma palestra para os usuários da piscina a fim de conscientizar sobre a               
importância da higienização na prevenção contra patologias que possam se disseminar           
através da água.  
Além disso, também seria ministrado uma palestra aos responsáveis pelo tratamento da            
água da piscina da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE, que teria como objetivo abordar              
as diferentes formas de tratamento da água, as vantagens e desvantagens de cada             
técnica, sua importância na redução da incidência de doenças, os parâmetros de            
qualidade da água que devem ser medidos com maior frequência, os meios de             
contaminação e as patologias que podem ocorrer naqueles que fazem o uso da piscina.              
Com isso, os funcionários terão conhecimento sobre os fatores de contaminação da água,             
e poderão instruir os usuários. 
As palestras não puderam ser apresentadas por conta da pandemia, porém os slides             
foram confeccionados como parte do projeto de extensão. 
 
Resultados 
 
Os resultados das análises de amostras da água da piscina, do período de setembro de               
2019 a fevereiro de 2020 estão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Resultados referentes às análises de amostras de água da piscina, no período               
de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. 
 

Como pode ser observado, a partir dos resultados, verificou-se que não foi detectada a              
presença de coliformes totais, coliformes fecais, Staphylococcus aureus e bactérias          
heterotróficas em quantidades sugestivas de contaminação.  
No mês de janeiro de 2020, a piscina da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE              
encontrava-se em manutenção, portanto não foi possível realizar a coleta. 
Em análises realizadas em clube esportivo localizado na cidade de Botucatu-SP, foram  
estudadas 26 amostras de água, onde 38,5% das amostras apresentaram coliformes           
totais. Além disso, foi possível realizar o isolamento de Streptococcus spp e            
enterobactérias (LANGONI et al ., 2015). 
 
 
 

 

Mês Nº de 
amostras 

Coliformes 
totais 

(NMP/100mL) 

Coliformes 
fecais 

(NMP/100mL) 

Staphylococcu
s aureus 

Set/2019 4 <1 <1 Ausente 
Out/2019 4 <1 <1 Ausente 
Nov/2019 4 <1 <1 Ausente 
Dez/2019 4 <1 <1 Ausente 
Fev/2020 4 <1 <1 Ausente 
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De acordo com GOÉS (2007), as doenças associadas ao uso da piscina, propriamente             
dita, podem ser devidas à água não ser tratada adequadamente, ou ter passado por um               
tratamento precário ou, ainda, à água ter sido contaminada por algum banhista doente ou              
portador. 
A qualidade da água depende de uma gestão que combina a desinfecção e a renovação               
controlando a deterioração da mesma. (REBELO et al. , 2014) 
As análises realizadas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 mostram que os              
valores encontram-se em acordo com a legislação vigente (ANVISA, 2009), portanto           
indicam que o tratamento está sendo eficaz. 
Foram confeccionados slides para a palestra a ser ministrada aos usuários e funcionários             
da piscina, para mostrar a importância da higienização e do tratamento da água para              
evitar contaminação por bactérias patogênicas que põe em risco a saúde dos usuários.             
Porém não foi possível ser ministrada por conta da pandemia. Os slides estão mostrados              
no Anexo 1. 
 
Considerações Finais 
 
De acordo com os resultados das análises realizadas, a água da piscina da clínica de               
fisioterapia da UNIOESTE atende os padrões microbiológicos e demonstram que o           
tratamento tem sido eficaz, indicando que a água está própria para a realização das              
atividades da fisioterapia aquática. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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Anexo 1: Slides para palestra aos usuários da piscina da Clínica de Fisioterapia da              
Unioeste. 
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Resumo

O projeto é realizado nos municípios de Chopinzinho e Francisco Beltrão, no sudoeste do
estado paranaense, para conhecer os serviços básicos realizados nestes locais. Desse
modo, o presente resumo tem como função apresentar os relatos acerca de uma visita
realizada à Unidade Indígena, além de trazer os resultados referentes às reuniões
promovidas e divulgadas entre os acadêmicos - abordando os conhecimentos referentes à
saúde indígena na região.

Apresentação

A Reserva Indígena Mangueirinha localiza-se na região sudoeste do Paraná e
constitui uma área habitada pelos povos Guarani e Kaingang, e em 2013 apresentava 1457
habitantes. Essa terra indígena fica nas divisas municipais de Mangueirinha, Chopinzinho
e Coronel Vivida. A cobertura da saúde indígena nessa reserva é parte do DSEI Litoral Sul
- envolvendo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O DSEI é um modelo de
organização de serviços que leva em conta as características de espaço geográfico e
etnocultural, e suas ações devem ser articuladas com a rede do Sistema Único de Saúde
(SUS) em níveis primário, secundário e terciário.

Dentre as aldeias da Reserva Mangueirinha, o local alcançado pelo projeto
Interiorização da saúde foi a aldeia Palmeirinha, pertencente ao polo de Guarapuava. O
projeto de extensão atua em conjunto com a Liga Acadêmica de Medicina Rural e Saúde
Indígena (LAMRUSI), uma organização criada por acadêmicos e professores da Unioeste.

A população dessa aldeia é composta por 515 indígenas guaranis e é atendida pela
mesma equipe da Aldeia Mato Branco. A equipe multidisciplinar é formada por uma
enfermeira, um odontólogo, uma técnica de enfermagem, três agentes indígenas de saúde,
dois agentes indígenas de saneamento, além de três motoristas. Conhecendo a estrutura
básica que consolida o Subsistema de Saúde Indígena, o projeto de interiorização trouxe
como um dos objetivos contribuir para o preparo de futuros médicos generalistas para
atuarem na região, com formação humanista, crítica e reflexiva; de modo a contribuírem
efetivamente para o reconhecimento de demandas e elaboração de intervenções na saúde
local e regional de onde atuarem. Em Saúde Indígena, segundo Sofia Mendonça (2004), é
necessária a reflexão sobre a formação e prática de profissionais de saúde que convivam
com outras culturas, e consequentemente, com outras concepções de corpo, pessoa, de
adoecimento e tratamento, em distintos sistemas de cura.

Desse modo, observa-se que o campo da Saúde Indígena ainda está repleto de
desafios (Cardoso, 2015). Frente a essa realidade, a Universidade deve formar
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profissionais com a capacidade de tomar decisões pautadas na análise crítica de evidências
e na escuta ativa das famílias, grupos e comunidades, considerando as práticas de cuidado
e cura do indivíduo e do meio coletivo em que se insere (DCN, 2014).

Procedimentos Adotados

As ações sobre Saúde Indígena foram divididas em dois momentos: uma visita à
Unidade de Saúde Indígena na Aldeia Palmeirinha, e as reuniões organizadas virtualmente,
durante o período pandêmico.

A visita ocorreu em dezembro de 2019, e foi realizada com a permissão e
colaboração da enfermeira Danieli Maria Menon. Em relação às reuniões de saúde
indígena, foram realizadas três atividades de transmissão para turmas de Medicina da
Unioeste de Francisco Beltrão; além de um evento magno e de maior alcance, transmitido
através do YouTube.

Assim, no mês de setembro, foram realizadas duas reuniões com a turma do 1ª ano
do curso de medicina. Em uma delas, o acadêmico extensionista Jean Piere dos Santos
ministrou uma apresentação sobre Saúde Indígena, explicando sobre o funcionamento do
subsistema a partir do exemplo das unidades indígenas de Mangueirinha - PR. Na segunda
data de reunião, apresentada também para a turma do 1ª ano (turma 08) de medicina da
Unioeste, o ligante Thiago Poss Moreira palestrou sobre a Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra (PNSIPN). Posteriormente, a ligante Maria Luisa Kechichian
Lucchini deu início à breve palestra sobre Saúde Indígena e Rural e sua contextualização
no Brasil.

Nos dias 04 e 18 de dezembro de 2020, foram transmitidas duas reuniões abertas
aos acadêmicos interessados da Unioeste. Os temas abordados foram: “Acidentes com
Animais Peçonhentos” e “Queimaduras: Riscos e manejo inicial em saúde indígena.”

No mês de outubro de 2020 às 16h teve início a Aula Magna da LAMRUSI, com
transmissão virtual via YouTube com a presença de 59 estudantes síncronos. O evento
contou com a presença da Enfermeira Daniele Maria Menon e do médico de família
Hermano Castro. Daniele palestrou sobre o funcionamento dos serviços de saúde no
Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul, com explicações sobre os recursos e o fluxo
de atendimento, além de citar as dificuldades que ainda existem. O palestrante Hermano
Castro, por sua vez, descreveu o processo de entrada de um profissional médico na Saúde
Indígena, como o ingresso na área de atuação. Os resultados dessa Aula Magna foram
obtidos através de um formulário disponibilizado via Google Forms, obtendo a concordância
de todos os ouvintes a respeito da possibilidade de suas respostas serem usadas como
relato de atividade.
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Resultados

No dia da visita, foi possível observar que a unidade possui uma estrutura
relativamente grande, mas com o relato de carências estruturais, destacando-se a
necessidade de vincular mais computadores à rede de dados do sistema público. No início,
o diálogo com a equipe trouxe a realidade da saúde indígena na formação acadêmica no
país. Posteriormente, os extensionistas puderam aprender a respeito da gestão e do
repasse de recursos federais para a saúde indígena, por intermédio de organizações não
governamentais. Sobre o funcionamento da unidade de saúde em si, foram apresentados
os responsáveis pelo transporte de pacientes e a estrutura física das salas, incluindo o
consultório odontológico, sala de medicações, sala de procedimentos e de consultas, além
da área das refeições dos profissionais.

Figura 01. Reunião dos participantes e do coordenador Roberto Yamada com a equipe de Saúde da Aldeia
Palmeirinha, no dia 05 de dezembro de 2019, das 8h às 12h30min.

Figura 02. Print da tela durante a Aula Magna de Saúde Indígena, transmitida via YouTube, no dia 03 de
outubro de 2020.

1491



As reuniões virtuais direcionaram o enfoque à quebra de paradigmas e à variedade de
conhecimentos necessários para um profissional da saúde, o qual deve: reconhecer a
importância do papel social de sua profissão; buscar informações relevantes ao
aperfeiçoamento profissional; trabalhar em equipe multiprofissional; além de conhecer os
problemas e as demandas de saúde regional (DCN, 2014). Assim, os encontros trouxeram
contribuições da Sociologia e Antropologia, em consonância com aspectos de acesso à
saúde por essas populações. Esses encontros, embora virtuais, contribuíram para o diálogo
e o despertar de interesse dos ouvintes pelo tema, visto que enviaram suas dúvidas durante
as falas.

Figura 03. Print da reunião do dia 18 de dezembro de 2020, sobre “Queimaduras: riscos e manejo inicial em
Saúde Indígena”.

Quanto a Aula Magna de Saúde Indígena, o público-alvo foi composto por 62 acadêmicos,
distribuídos entre os cursos de Medicina, Enfermagem, Ciências Sociais e Nutrição. Destes,
46 relataram que as palestras apresentaram máxima contribuição para aprofundar os
conhecimentos em saúde indígena; 13 apontaram boa contribuição; e 03 apontaram média
contribuição da aula em relação aos conhecimentos sobre o tema. Quando questionados a
respeito da participação prévia em eventos de saúde indígena, 23 participantes relataram
nunca terem assistido a apresentações com esse tema. Ademais, 60 dos 62 participantes
confirmaram interesse em participar de mais eventos sobre a saúde da população indígena.

Considerações Finais

As ações de visita e eventos desenvolvidos pelo projeto “Interiorização da Saúde”
trouxeram ao ambiente acadêmico quais são os interesses e as necessidades das
comunidades visitadas, com o intuito de desenvolver visitas, palestras e ações de promoção
em saúde, em respeito às singularidades das populações indígenas. Infelizmente, com a
pandemia, as visitas locais ficaram suspensas e o alcance do projeto foi limitado às
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transmissões virtuais. Apesar dessa adaptação, foi possível promover atividades de ensino,
reflexão e abordagem dos temas de saúde indígena, incluindo-os no curso de Medicina da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão.

Figura 03. Resultado do questionário aplicado na Aula Magna de Saúde Indígena

Forma(s) de contato com a ação

E-mail: lamrusiunioeste@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)

59030/2019
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Resumo 

 
A quimioterapia é um tratamento sistêmico que se utiliza de medicamentos para o 
combate das neoplasias malignas, podendo trazer complicações bucais como: 
desconforto, dor, limitações das funções mastigatórias e fonéticas. O presente trabalho é 
realizado pelos acadêmicos do curso de Odontologia, objetivando a orientação dos 
pacientes em tratamento quimioterápico acerca dos cuidados bucais, a realização de 
exames intra-orais e encaminhamentos para intervenções odontológicas caso haja 
necessidade. 
 
Apresentação 
 
As mudanças de hábitos e as transformações socioeconômicas populacionais têm 
aumentado a exposição dos indivíduos a fatores de risco que favorecem o 
desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, destacando-se dentre elas o câncer 
(SOUZA; SÁ; POPOFF, 2016). O termo câncer engloba mais de 100 diferentes tipos de 
doenças malignas, as quais têm o crescimento desordenado de células como fator 
comum, podendo este invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância (Floriano et al, 
2017). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) a incidência estimada de tumores, 
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no ano de 2020, foi de 309.750 casos para o sexo masculino e de 316.280 casos para o 
sexo feminino (INCA, 2020). 
Para atuar no combate dessa doença, deve-se fazer uma correta escolha do método de 
tratamento, o qual depende da natureza e da extensão do tumor. A cirurgia para 
ressecção, a radioterapia e a quimioterapia são as opções que se destacam como mais 
frequentes para o manejo da doença oncológica (Floriano et al, 2017). 
A quimioterapia é uma forma de tratamento antineoplásico que adentra a corrente 
sanguínea através de um fármaco e se dispersa para todas as partes do corpo, 
destruindo as células malignas formadoras do tumor e impedindo que elas se espalhem 
pelo corpo. Apesar dos efeitos benéficos, a quimioterapia também pode atingir células 

saudáveis dos tecidos bucais, uma vez que a intensa atividade mitótica da mucosa oral 
gera suscetibilidade ao dano causado por estes agentes, culminando no 
desenvolvimento de comorbidades orais (Zanini et al, 2016). 
O direcionamento do tratamento quimioterápico na região de cabeça e pescoço possui 
potencial de gerar efeitos colaterais na cavidade bucal, podendo interferir nos resultados 
da ação medicamentosa, levando a complicações sistêmicas importantes, as quais 
podem aumentar a permanência do paciente no ambiente hospitalar, os custos do 
tratamento e redução da qualidade de vida. Essas complicações apresentam-se em 
resposta à intensa imunossupressão causada pelo fármaco, e seu grau de complexidade 
depende do tipo, da dosagem e da frequência que o agente quimioterápico é utilizado 
(Hespanhol et al, 2010).  
A cavidade oral é um sítio comum para a mucosite e várias outras alterações bucais, 
como a xerostomia e a osteorradionecrose. A mucosite oral apresenta-se como uma 
inflamação e ulceração da mucosa oral, com aspecto edemaciado, friável e eritematoso, 
implicando em dor, disfagia, desconforto e debilidade sistêmica do paciente. Devido à 
redução da capacidade de defesa imunológica, resultante do tratamento, infecções 
oportunistas como a candidose passam a ser mais frequentes, potencializando os 
sintomas. Essas alterações implicam no comprometimento da capacidade da fala, 
deglutição e mastigação do indivíduo (Hespanhol et al, 2010). 
O atendimento odontológico em ambiente hospitalar é uma estratégia que promove 
educação e assistência, com objetivo de realizar uma intervenção multidisciplinar no 
processo saúde-doença de indivíduos vulneráveis, uma vez que a saúde bucal 
insatisfatória pode vir a desencadear infecções locais e sistêmicas. Uma compreensão 
correta das complicações orais e a sua relação com os medicamentos utilizados nos 
tratamentos oncológicos tornam as manifestações mais previsíveis, facilitando a 
prevenção e o tratamento. 
A União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN), em seu 
setor de quimioterapia, realiza o atendimento de 30 pessoas por dia, em média, as quais 
podem apresentar diversas condições neoplásicas e vários graus de complexidade, os 
quais afetam diretamente a condição bucal. 
 
Procedimentos Adotados 
 
A presente ação é desenvolvida pelos acadêmicos de graduação do 2º, 3º, 4º e 5º ano do 
curso de odontologia da UNIOESTE, os quais atuam no setor ambulatorial de 
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quimioterapia da UOPECCAN. Os alunos são instruídos acerca das normas hospitalares, 
cuidados bucais e orientações gerais pela coordenadora do projeto e pela enfermeira-
chefe do ambulatório da UOPECCAN. 
Após adentrar no setor ambulatorial, o acadêmico deve apresentar-se ao paciente, o qual 
estará em cadeiras ou macas recebendo a infusão do quimioterápico de curta ou longa 
duração. Nessa etapa o aluno deve informar o seu vínculo com a instituição e os 
procedimentos que serão realizados. A abordagem ocorre em duplas, onde um indivíduo 
é responsável pela execução do exame clínico e o outro pelo preenchimento do 
formulário. Uma vez obtido o consentimento do paciente, é realizada a anamnese e o 
exame clínico, seguindo uma ficha odontológica padronizada para a atividade. Nela 
constam informações acerca da higiene oral do paciente, presença ou não de dentes, 
presença ou não de próteses totais e/ou parciais, comorbidades que ele possa vir a ter, 
tipo de tratamento que está realizando, condição das mucosas e língua. O exame clínico 
é realizado com o auxílio de um foco de luz e espátulas de madeira descartáveis, 
utilizando-se de um biombo para limitar o local, evitando a exposição do paciente. Os 
materiais mencionados facilitarão a visualização de estruturas dentárias e tecidos moles, 
auxiliando no afastamento da língua e bochechas. O avaliador checará a condição bucal 
do indivíduo em questão, informando os aspectos visualizados para o acadêmico 
responsável pelo preenchimento do formulário, o qual posteriormente ficará sob guarda 
do projeto, como forma de registro do paciente. Após o exame clínico o paciente será 
instruído acerca da realização da higiene oral e das próteses, caso presentes, e sobre as 
possíveis complicações que o tratamento quimioterápico possa vir a oferecer, ressaltando 
a importância do cuidado oral que se deve ter durante esse período.  
Caso o paciente apresente alguma alteração bucal que seja fator predisponente para o 
comprometimento do tratamento, o mesmo será encaminhado para uma avaliação 
odontológica realizada pelo dentista vinculado à instituição, para o serviço de odontologia 
da UNIOESTE ou para a unidade de saúde do seu respectivo município de residência. 
Em casos de intervenções de urgência, como mucosites, focos infecciosos agudos e 
crônicos, será feito o encaminhamento para o serviço de odontologia da própria 
UOPECCAN. Nas situações de menor complexidade, onde as condições têm um grau 
menor de urgência, não sendo associadas ao tratamento antineoplásico, será feito um 
encaminhamento para o serviço de odontologia da UNIOESTE ou para a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do município, para que se possa ter uma melhora do quadro clínico do 
paciente.  
 
Resultados 

 
O projeto de extensão “Saúde Bucal na Quimioterapia” vem beneficiando pacientes 
vinculados à instituição UOPECCAN desde setembro de 2015, data da sua criação. O 
projeto já passou da marca de 1000 atendimentos diretos realizados. E estima-se que ao 
menos, mais 1000 pessoas foram indiretamente beneficiadas com informações de saúde 
bucal, pois o paciente quase invariavelmente está acompanhado por um cuidador ou 
familiar, o qual também é orientado durante o atendimento. Nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2020 foi realizada uma divulgação de chamada para novos integrantes, e em 
março, quando o projeto teria início prático clínico, foi decretado o estado de pandemia, 
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paralisando as atividades práticas de extensão, pesquisa e ensino na UOPECCAN. No 
período de março até o presente momento os alunos participantes do projeto foram 
incentivados a estudar sobre o assunto através de lives e congressos online, que foram 
divulgados através do Whatsapp do grupo. Para aumentar a divulgação de informações 
online acerca da saúde bucal às pessoas em quimioterapia, foi criada uma página no 
Instagram, além da página já existente no Facebook. Até o momento não houve liberação 
para retorno da pesquisa e extensão na UOPECCAN devido a pandemia. 
 
Considerações Finais 

 
Considerando a variedade de complicações orais que o tratamento quimioterápico pode 
vir a desenvolver, é de extrema importância que o paciente nessas condições seja 
orientado acerca da existência delas. A instrução como meio de prevenção e a detecção 
precoce de lesões auxilia na melhoria da qualidade de vida do paciente, permitindo a 
manutenção das funções mastigatórias e da fala, contribuindo para a alimentação, 
eliminando possíveis focos de infecção. As alterações bucais oriundas do tratamento 
quimioterápico podem levar à uma debilidade sistêmica, aumentando expressivamente os 
custos hospitalares e interferindo na nutrição do indivíduo, retardando ou até 
interrompendo o tratamento. 
Sendo assim, o autocuidado realizado pelo paciente auxilia tanto na prevenção do 
surgimento de lesões bucais quanto na eficácia da terapêutica da quimioterapia, 
auxiliando na melhora do seu quadro clínico. 
 
Forma(s) de contato com a ação 

 
Página da ação no Facebook: https://www.facebook.com/saudebucalnauopeccan/ 
Página da ação no Instagram: https://www.instagram.com/saude_bucal_na_quimioterapia/  
E-mail para contato: marilia.pase@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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TEDDY BEAR HOSPITAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DA 

LUDOTERAPIA PARA REDUZIR A IATROFOBIA ENTRE CRIANÇAS DO ENSINO 
PÚBLICO  

Roberto Shigueyashu Yamada1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Caio Eduardo Alves de Oliveira Paes Leme Goulart 2, Guilherme Alfonso 

Vieira Adami3, Vítor Nakayama Shiguemoto4, Romana Suely Della Torre Marzarotto5 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Hospital do Ursinho; Promoção da saúde; Educação. 

 
Resumo 
 
Há uma tendência grande em crianças de que haja interpretações e sentimentos negativos 
com relação a atendimentos médicos e ambientes hospitalares. O Hospital do Ursinho é 
um projeto realizado mundialmente, trazido para UNIOESTE campus Francisco Beltrão por 
acadêmicos do projeto Estudante de Medicina Fazendo a Diferença. Consistiu em 
atividades de ludoterapia desenvolvidas com crianças de 5 a 8 anos de uma escola 
municipal, com intuito de diminuir o medo infantil pela figura médica. 
 
Apresentação 
 

Há uma propensão no meio hospitalar que favorece o aparecimento de sentimentos 
de medo e ansiedade nas diferentes faixas etárias, sendo o público infantil mais vulnerável 

(LEONHARDT et al, 2014) devido a seu entendimento limitado da doença e ao ambiente 
desconhecido, envolvendo ainda medo de separação da família, injeções, más notícias e 
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da permanência no hospital (BLOC; TOKER, 2008). O ambiente hospitalar e a figura do 
médico são, geralmente, relacionados aos sentimentos de dor, sofrimento, perda e 
angústia. Muitas vezes, esses sentimentos são associados ao medo dos profissionais e dos 
objetos utilizados na área de saúde, como jalecos, estetoscópios, seringas, entre outros. 
Essa condição é conhecida como iatrofobia ou “síndrome do jaleco branco” e, a chance de 
atingir crianças é maior. Sendo assim, são necessárias medidas que melhorem essa 
interação entre criança e ambiente hospitalar e, por consequência, aperfeiçoem a relação 
médico-paciente. 

Nesse sentido, uma das medidas adotadas foi a criação do Hospital do Ursinho. Há 
diversos relatos a respeito de sua origem. Um dos pioneiros foi o projeto desempenhado 
no Shiners Burn Institute em Boston, em que as crianças eram estimuladas a cuidar de 
seus ursinhos, atendendo-os junto a estudantes de medicina. (LEONHARDT et al, 2014). 
Mais tarde, essa ideia foi expandida, feita no Swedish Covenant Hospital em Chicago com 
objetivo duplo, de reduzir os medos das crianças em relação a médicos, hospitais e 
procedimentos médicos e aumentar seus conhecimentos sobre saúde e doença, bem como 
aumentar a compreensão dos estudantes de medicina sobre as crianças (LEONHARDT et 
al, 2014; BLOC; TOKER, 2008). 

Na IFMSA (International Federation of Medical Students Associations), uma 
organização estudantil formada por estudantes de medicina de mais de 100 países, 
fundada em 1951 na Dinamarca, tendo como principais atividades desenvolvidas voltados 
a áreas de saúde pública, saúde reprodutiva, direitos humanos e educação médica, o 
Hospital do Ursinho foi realizado primeiramente na Espanha, em 2003, com o nome de 
Teddy Bear Hospital, e visa, de forma lúdica, apresentar para as crianças o ambiente 
médico-hospitalar, de modo que eles interajam nos procedimentos médicos sem tanta 
insegurança e ansiedade (IFMSA, 2016; OLIVEIRA et al, 2016) Atualmente, ele é realizado 
por alunos de medicina de diversas universidades do Brasil e do mundo todo através da 
IFMSA (IFMSA BRAZIL, 2014). Por meio do comitê local da IFMSA Brazil da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus Francisco Beltrão, o Hospital do 
Ursinho pôde ser desenvolvido através da participação de acadêmicos de medicina do 
projeto Estudantes de Medicina Fazendo a Diferença. 

A literatura mostra impactos positivos das atividades para as crianças, reduzindo a 
ansiedade em relação à hospitalização futura (BLOC; TOKER, 2008), melhorando a atitude 
em relação a médicos, adoecimento e hospitais (OTTENHEIM et al, 2018). Traz benefícios 
também para a formação dos estudantes, favorecendo desenvolver e aprimorar as 
habilidades de comunicação com crianças (THAMBAPILLAI, 2009). 
 
Procedimentos Adotados 
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O Hospital do Ursinho pôde ser desenvolvido por meio do comitê local da IFMSA 
Brazil da UNIOESTE, através da participação de acadêmicos de Medicina do projeto 
Estudantes de Medicina Fazendo a Diferença. O projeto foi executado por 23 acadêmicos 
de Medicina da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão iniciado em julho de 2019. Os 
acadêmicos participantes foram divididos em grupos e 5 “cabines” para o atendimento 
médico aos ursinhos.  As cabines foram intituladas simulando os setores de um 
hospital/consulta pediátrica, sendo divididas em consultório, raio-X, sala de gesso, 
nutricionista e vacinação. 

Após o treinamento e organização, as atividades foram iniciadas no Colégio 
Municipal Maria Helena Van Ardensen, em Francisco Beltrão. As visitas foram feitas 
semanalmente em ambos os turnos, matutino e vespertino.  

Antes de dar início às dinâmicas, cada criança era entrevistada, sendo questionada 
a respeito da existência de medo frente ao médico e aos atendimentos médicos. Depois, 
explicou-se para as crianças que a ação consistiria em uma brincadeira, onde elas 
receberiam um urso de pelúcia que deveriam cuidar e levá-lo para consultas no hospital 
montado. Em seguida, cada criança percorria o circuito participando de todas as cabines, 
sendo instruídas de forma lúdica sobre práticas de higiene, saúde de modo geral, sobre a 
entrevista/anamnese no consultório. Após, ia para a cabine de raio-X, onde mostrava a 
“enfermidade” do seu Ursinho. Depois, seguiam para a sala de gesso, onde tratavam o 
Ursinho enfaixando o membro, por exemplo. Na cabine de vacinação, eram estimuladas de 
maneira recreativa sobre a importância das vacinas, e depois sobre alimentação nutritiva e 
saudável, na cabine de nutrição. Nota-se que a descrição da “enfermidade” do ursinho ficou 
a critério de cada criança, que também eram estimuladas a cuidar de seus ursinhos, 
colaborando para um aprendizado mais ativo. Por fim, cada criança era entrevistada 
novamente, a fim de verificar possíveis mudanças de opinião e comportamento delas frente 
ao atendimento médico.  
 
Resultados 
 

Por meio da entrevista oral, um total de 208 crianças na faixa etária de 5 a 8 anos 
foram atendidas. Ao chegarem à cabine do consultório, perguntava-se às crianças se o 
ursinho delas possuía medo de ir ao médico e, em seguida, se elas também tinham esse 
medo. Dessa maneira, identificou-se que 33,58% das crianças entrevistadas possuíam 
medo de médico. No final do circuito, após toda a interação lúdica proporcionada pelo 
projeto, as perguntas foram refeitas e apenas 2,98% das crianças relataram acreditar que 
permaneciam com medo de ir ao médico. A partir disso, conclui-se que a ação auxiliou a 
reduzir a iatrofobia infantil na população trabalhada, o que está de acordo com os resultados 
esperados na literatura (LEONHARDT et al, 2014; BLOC; TOKER, 2008; OTTENHEIM et 
al, 2018). Entretanto, faz-se a ressalva que no presente relato a avaliação de impacto da 
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ação se deu através de entrevista oral com crianças, fazendo-se necessárias novas 
análises mais precisas.  

 

 
Figura 1 – Foto tirada após dia de realização do projeto. 

 
Considerações Finais 
 

O projeto proporciona a experiência ao aluno-membro de desenvolver suas 
habilidades comunicativas ao criar estratégias in loco para explicar os procedimentos 
médicos envolvidos em cada cabine ou circuito, aumentando as habilidades comunicativas 
dos estudantes de medicina com os pacientes pediátricos. Dessa forma, a presença de 
fichas de instrumentos e histórias prontas e improvisadas auxiliaram na desenvoltura 
durante o projeto. Ao mesmo tempo, ao simular os diversos setores de atendimento 
hospitalar de forma lúdica e descontraída, a criança tem um contato positivo com a atenção 
à saúde, além de contar uma história que permite exercer a imaginação e criatividade dos 
participantes.  

Outro impacto positivo, foi o aprendizado por parte das crianças participantes sobre 
cuidados básicos em saúde, aumentando o conhecimento delas sobre o corpo, saúde e 
doença, onde além de conhecer o funcionamento da consulta, também puderam aprender 
sobre o funcionamento básico dos órgãos, fisiologia e o papel de práticas positivas em 
saúde como alimentação saudável e vacinação. 
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Conclui-se, assim, que o projeto teve perspectiva positiva tanto para os acadêmicos 
quanto para as crianças atendidas pela ação. No que tange aos infantes, cumpriu-se o 
objetivo de minimizar o medo em relação ao profissional de saúde e seus procedimentos. 
O projeto auxiliou a reduzir a iatrofobia infantil na população trabalhada, o que está de 
acordo com os resultados esperados na literatura (LEONHARDT et al, 2014; BLOC; 
TOKER, 2008; OTTENHEIM et al, 2018).  Já em relação aos acadêmicos, a ação contribuiu 
na propagação do ensino médico, possibilitando, através de uma forma lúdica, a interação 
entre acadêmicos de medicina e o público infantil, permitindo a prática da habilidade de 
comunicação com pacientes. 

O projeto Hospital de Ursinho atendeu aos nossos objetivos de ressignificar o 
atendimento médico para as crianças, substituindo as angústias do ambiente de saúde pela 
naturalidade em vivenciar tais situações. O resultado foi significativo, uma vez que, no grupo 
total de 208 crianças atendidas pelo projeto, houve uma queda de 30,6% dos sentimentos 
de medo dos médicos ou profissionais de saúde ao final de todo o circuito, sendo que 
apenas 2,98% persistiu com tal temor. Entretanto, faz-se a ressalva que no presente relato 
a avaliação de impacto da ação se deu através de entrevista oral com crianças, fazendo-
se necessárias novas análises mais precisas. Tendo em vista essa conjuntura, o medo de 
médico poderia ter graves consequências para a saúde das crianças, de modo que o 
hospital do ursinho caracteriza uma atividade lúdica efetiva para combater a iatrofobia e 
reduzir a ansiedade, por meio do conhecimento e da familiarização. 

O aprendizado sobre o estabelecimento de um vínculo na Relação Médico Paciente, 
através da comunicação e empatia, proporciona bons resultados durante a consulta e os 
procedimentos médicos. Além disso, ter contato com as crianças e ensiná-las sobre 
práticas positivas para a saúde além de proporcionar esse conhecimento por meio de 
brincadeiras foi uma experiência enriquecedora para todos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: presidenciaifmsa.unioestefb@gmail.com 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
57637/2019 
 
Referências 

BLOCH YH, Toker A. Doctor, is my teddy bear okay? The “Teddy Bear Hospital” as a 
method to reduce children’s fear of hospitalization. Israel Medical Association Journal. , 
v. 10, n. 8-9, p. 597-599, 2008. 

1503



 

 

IFMSA BRAZIL. Manual Hospital do Ursinho. Standing Committee On Public Health, 
2014.  

International Federation of Medical Students Association (IFMSA). Who we are. 
Disponívelem: http://ifmsa.org/who-we-are/. Acesso em: 05 fev. 2021. 

LEONHARDT C, Margraf-Stiksrud J, Badners L, Szerencsi A, Maier RF. Does the ‘Teddy 
Bear Hospital’enhance preschool children’s knowledge? A pilot study with a pre/post-case 
control design in Germany. Journal of health psychology , v. 19, n. 10, p. 1250-1260, 
2014. 

OLIVEIRA, Bruna Gonçalves et al. Superando o medo na infância do ambiente hospitalar: 
a experiência do projeto hospital do ursinho. Revista Intercâmbio, v. 7, p. pag. 480-487, 
2016. 

OTTENHEIM M, van Sommeren R. The Teddy Bear Hospital. How to influence the attitude 
of kindergarten children towards doctors, hospitals and falling ill. Journal of the European 
Teacher Education Network , v. 13, p. 106-116, 2018. 

THAMBAPILLAI S. Teddy bear hospital: where clinical gets cuddly. BMJ, v. 339, 2009. 

1504



 

 

 
TERAPIA DO SORRISO: UMA OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM HUMANIZADA 

 
Célia Cristina Leme Beu1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Isabela Bulhões Faganello2, Izadora Alencar Máximo Andrade3, Alexandre 
Denardin4, André Curioletti Pereira5, Gregory Antoniel Back6, Jean Luca Alvez7, Samuel 

Roberto Collett8 
 

Área Temática: Comunicação 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Riso; Humanização; Educação médica. 

 
Resumo 
 
Dar às pessoas a oportunidade de ajudar aos que sofrem é um mecanismo de 
transformação que as impulsiona na escolha da compaixão e da generosidade. O 
TERAPIA DO SORRISO é um projeto protagonizado por discentes do Curso de Medicina 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel, que atuam como 
doutores-palhaços em suas visitas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). 
O pilar do projeto está na melhora da interação interpessoal e na humanização do 
ambiente hospitalar. 
 
Apresentação 
 
O Projeto de Extensão Terapia do Sorriso teve seu desenvolvimento por iniciativa de 
discentes do Curso de Medicina da Unioeste, Campus Cascavel no ano de 2007. A 
gênesis do projeto está na necessidade sentida de aprender a lidar com o lado humano 
da medicina e desenvolver habilidades de interação e comunicação com os pacientes e 
seus acompanhantes. Nesse contexto, vemos que esses preceitos estão previstos nos 
objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil: Saúde e Bem-Estar – garantir o 
acesso à saúde de qualidade, e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 
Educação de qualidade – garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável (OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2021). Assim, faz todo sentido esse anseio ao 
melhoramento das relações humanas, de modo a garantir uma formação mais completa e 
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de se evitar que a assistência ao paciente seja impessoal e fragmentada, distanciada do 
caráter de integralidade do ser (BARELLI et al., 2016).  
A finalidade do riso é estabelecer comunicação e interação nas relações sociais e 
demonstrar uma emoção positiva. É esta questão solvida que gera a hipótese da 
aplicabilidade do riso como uma das providências para aperfeiçoar a assistência e o 
relacionamento interpessoal entre profissional e paciente/acompanhante no âmbito 
hospitalar (FASSARELLA et al., 2012). Desse modo, nota-se que é possível desenvolver 
crescimento e desenvolvimento pessoal, para isso é preciso desenvolver ações de 
humanização nos serviços de saúde.  
A construção de projetos educativos e comunicativos é o que essencialmente abrirá as 
portas das universidades à comunidade e, portanto, é necessário desenvolver e 
implementar estratégias que possibilitem uma integração com as comunidades em seu 
entorno, transformando-as em participantes e protagonistas de projetos de mudança. No 
entanto, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável são um desafio presente, mas 
que deve ser contornado. Para isso, deve ser apresentado para todos os engajados, no 
processo educativo, a necessidade de formação de profissionais com foco de atenção em 
inclusão social e desenvolvimento sustentável. Objetivo que pode ser alcançado a partir 
de 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).  
As atividades de extensão se apresentam como um meio de contato com a comunidade, 
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), permitindo 
melhora na compreensão sobre o paciente e os componentes sociais da doença (ALVES 
et al. 2009; GARCIA; FERREIRA; FERRONATO, 2012; MOTA et al., 2012).  
O Projeto de Extensão Terapia do Sorriso possibilita a troca de conhecimentos entre 
extensionistas e a sociedade no ambiente hospitalar, objetivando o estímulo e a 
ampliação da capacidade de interação dos discentes com os pacientes hospitalizadas e 
seus acompanhantes, o que funciona como um instrumento de aperfeiçoamento da 
capacidade de interação interpessoal e a humanização no ambiente hospitalar, 
resgatando a preocupação com todos os aspectos humanos do cuidado integral à saúde 
na formação acadêmica.  
 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto Terapia do Sorriso possui como metodologia principal a interação da figura do 
doutor-palhaço com o público-alvo. Através dessa interação, busca-se aliviar as tensões 
no ambiente hospitalar, levando descontração e alegria para um local que geralmente não 
possui diversão. Para conseguir entrar em contato com o palhaço (doutor-palhaço) dentro 
de si, os discentes participantes do projeto passaram por treinamento orientado por um 
membro do grupo Risologistas. Os membros deste grupo atuam como doutores-palhaços 
e na formação de pessoas que queiram atuar em hospitais. O treinamento em questão foi 
realizado por meio de interações e técnicas de descontração entre os discentes 
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participantes do projeto, com o objetivo de desenvolver a empatia, e preparar os 
extensionistas para as diversas situações com as quais poderiam vir a se deparar durante 
as visitas que seriam realizadas.  
As atividades do projeto ocorreram às sextas-feiras no Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná, ao longo do ano letivo. Os 24 participantes se dividiram em dois grupos, A e B, de 
forma a intercalar as visitas. A caracterização dos discentes participantes como doutores-
palhaços era feita no banheiro feminino do segundo andar do bloco de sala de aulas, 
Campus Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para posteriormente 
partirem até o HUOP. Além das pinturas faciais com tintas antialérgicas, o projeto utilizava 
de narizes de palhaço, uso de jalecos coloridos e com o logotipo do projeto “Terapia do 
Sorriso”, instrumentos musicais pertencentes aos participantes e brinquedos de borracha 
(Figuras 1A e 1B). Os extensionistas do projeto também participaram da festa junina da 
Ala Psiquiátrica do HUOP e eventos fora do ambiente hospitalar quando solicitados. 
Todas as atividades realizadas foram fotodocumentadas para registro de presença dos 
participantes.  
 

	
Figuras 1A e 1B – Participantes do Projeto Terapia do Sorriso caracterizados para as atividades. 

  
Resultados 
 
O Projeto Terapia do Sorriso tem como objetivo melhorar a relação médico-paciente 
desde o início da jornada dos acadêmicos pelo Curso de Medicina de Cascavel. A 
metodologia utilizada visa promover o princípio de integralidade, no qual os participantes 
passam a ver os pacientes como pessoas e não apenas como suas comorbidades. O 
aprendizado obtido através do projeto possui importante reflexo na carreira dos 
participantes, visto que há um acréscimo de empatia em suas ações.  
As visitas realizadas às sextas-feiras no Hospital Universitário do Oeste do Paraná 
beneficiaram cerca de 600 pessoas no total, incluindo pacientes, acompanhantes e até 
mesmo a equipe de saúde do local.  
Os participantes do projeto participaram de eventos fora do ambiente hospitalar, como o 
“Domingão no Calçadão”, coordenado pela Prefeitura Municipal de Cascavel, no qual os 
extensionistas passaram a tarde de domingo fazendo brincadeiras e divulgando o projeto 
no calçadão em frente à catedral da cidade. Além disso, também participaram do clássico 
McDia Feliz em 2019 (Figura 2), realizado pela UOPECCAN (União Oeste Paranaense de 
Estudos e Combate ao Câncer), buscando aumentar o engajamento das pessoas na luta 
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contra o câncer. O projeto também participou de uma visita à APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais), na qual os extensionistas passaram a tarde toda realizando 
atividades e brincadeiras (Figura 3). 

	
Figura 2 – Extensionistas participando do Mc Dia Feliz. 

 

 
Figura 3 – Extensionistas em visita à APAE. 

 
Considerações Finais 
 
Pudemos observar que as atividades voluntárias de brincadeiras com os palhaços, na 
visão de acompanhantes e equipe de enfermagem, promoveram diminuição do estresse 
causado pela hospitalização e favorecimento na assistência de cuidados hospitalares. Em 
suma, percebeu-se que as relações interpessoais entre os pacientes, 
acompanhantes/familiares e equipe de saúde são valorizadas e beneficiadas. O que 
permite dizer que o projeto pode atingir um dos objetivos previstos pela agenda de 
desenvolvimento sustentável, na medida em que tornou a internação hospitalar mais 
agradável. Além disso, as interações entre as crianças e os doutores-palhaços resultam 
em benefícios mútuos, visto que proporcionam um ambiente hospitalar mais humanizado 
e acolhedor para as crianças, enquanto possibilitam que os extensionistas desenvolvam 
habilidades pessoais e profissionais que serão de grande valia na prática médica.  
Podemos aferir, portanto, que o Terapia do Sorriso como um projeto de extensão 
carrega em sua premissa a felicidade dos sujeitos envolvidos, além de possibilitar a troca 
de saberes entre o doutor-palhaço, o paciente e o acompanhante. Esta forma de interagir 
desenvolve a sensibilidade de perceber o outro, corroborando com outro objetivo previsto 
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pela agenda de desenvolvimento sustentável: a formação profissional completa e de 
qualidade.  
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Profa. 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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TRANSFUSÃO DA ALEGRIA: UM PROJETO DE INTERAÇÕES LÚDICAS COM 
PACIENTES E FAMILIARES EM HOSPITAIS DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
Carlos Frederico de Almeida Rodrigues1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Guilherme Alfonso Vieira Adami2, Sofia Cecilio Schischoff 3 
 

Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde Humana 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Medicina, humanizado, lúdico. 

 
Resumo 
 
O projeto Transfusão da Alegria consiste em um projeto de extensão realizado em 
Francisco Beltrão, promovido por acadêmicos dos cursos de Nutrição e Medicina. Ele se 
caracteriza por visitas lúdicas de um grupo de estudantes em um hospital da região, tendo 
o intuito de alegrar os pacientes e familiares, reduzindo a tensão, medo e o desconforto 
presente no ambiente hospitalar, auxiliando assim no tratamento do paciente. 
 
 
Apresentação 
 
O projeto de extensão Transfusão da Alegria existe desde 2013 e é desenvolvido por alunos 
dos cursos de nutrição e medicina do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UNIOESTE 
– campus de Francisco Beltrão. A atividade tem como objetivo principal trabalhar uma 
medicina mais humanizada, não só na formação social dos acadêmicos envolvidos com o 
projeto, mas também no contexto de pacientes hospitalizados. A partir de atividades lúdicas 
no ambiente hospitalar, os participantes do projeto levam conforto e alegria para pessoas 
internadas e seus acompanhantes por meio de contos, música, piadas e conversas 
fraternas. O projeto foi criado baseado na ideia de que visitas hospitalares de forma lúdica, 
utilizando técnicas como palhaço terapia, são benéficas aos pacientes internados (FINLAY; 
BAVERSTOCK; LENTON, 2013). Além disso, o desenvolvimento do projeto na beira do 
leito cria um envolvimento positivo entre os acadêmicos e os pacientes, descontruindo 
algumas imagens negativas da hospitalização e beneficiando a construção de uma relação 
médico-paciente positiva de maneira natural. Visando um melhor resultado para a atividade, 
antes de seu início, os alunos inscritos se reúnem e passam por reuniões e por um 
treinamento para entender como se portar dentro do ambiente hospitalar, como se 
relacionar com os pacientes e tentar identificar qual o tipo de atividade mais interessante 
para cada público abordado. As visitas ocorrem com a frequência de uma vez por semana, 
sendo que em cada um a delas um grupo diferente é escalado. Além disso, todas as 

 
1 Carlos Frederico de Almeida Rodrigues, médico docente, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: 
rodriguescfa@hotmail.com  
2 Guilherme Alfonso Vieira Adami, medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: guilherme.adami@unioeste.br 
3 Sofia Cecilio Schischoff, medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: sschischoff@gmail.com 
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atividades são realizadas apenas se todos os pacientes de um mesmo quarto concordarem 
com a visita, visando o bem estar e conforto de todos os envolvidos.  
 
Procedimentos Adotados 
No início de cada ano letivo o projeto é divulgado, através de mídias sociais do curso de 
medicina, para as turmas de primeiro ao quarto ano, para que novos acadêmicos possam 
ingressar nas ações do projeto, sendo apresentados a elas. A partir disso, são convidados 
a conhecerem o funcionamento e as ações do projeto Transfusão da Alegria. Sendo assim, 
anualmente, todos os acadêmicos que possuem interesse em conhecer ou participar da 
ação, são convidados para uma reunião de capacitação onde são preparados para as 
visitas no hospital. Além das oficinas de treinamento é fornecido um curso de lavagem de 
mãos, a fim de serem seguidas as normas de higiene do hospital durante as visitas.  
Após o treinamento, os participantes do projeto são divididos em grupos de 4 a 7 
acadêmicos para a realização das visitas. A partir disso, é elaborado um cronograma de 
visitas semanais ao hospital São Francisco, para o desenvolvimento de atividades lúdicas. 
Durante o seguimento das atividades, são visitadas as alas do terceiro e quarto andar do 
hospital, onde se encontram pacientes pediátricos e gerais, de baixa gravidade. Antes de 
iniciar a interação, em cada quarto, o aluno responsável pelo grupo pergunta aos pacientes 
e acompanhantes se eles desejam receber a visita; e, caso obtenha uma resposta positiva, 
a atividade se inicia. Durante a ação, os acadêmicos se utilizam de canções, muitas vezes 
acompanhadas de violão, bem como de piadas, leitura de poemas, realização de mágicas 
e outras brincadeiras para alegrar os pacientes e seus acompanhantes. Ao final da 
atividade, é realizado oralmente uma série de perguntas, com os pacientes e com os 
participantes a da ação a fim de captar a percepção geral da atividade. 
 
Resultados 
A partir das alas hospitalares escolhidas para realização da atividade, o projeto atingiu um 
público composto predominantemente de pacientes idosos e crianças, além de claro, os 
seus acompanhantes. Dessa forma, em média, em cada visita foram atendidas cerca de 5 
crianças internadas, e em 20 idosos, com o número de acompanhantes era variável. 
Através da avaliação oral realizada ao final de cada visita, acreditamos que o projeto teve 
muita eficiência em levar ao ambiente hospitalar uma vivência mais leve e humanizada, 
proporcionando aos pacientes e acompanhantes momentos de descontração e atenuação 
do sofrimento imposto pela doença e ambiente hospitalar. Isso se reforça ao analisar que 
durante a ação, houve momentos de muita emoção, com pacientes chorando de felicidade 
ao serem visitados após estarem a quase uma semana sem a presença de nenhum familiar. 
Vale se ressaltar que, apesar de majoritariamente as reações terem sido positivas, 
especialmente em quartos com idosos acamados, houve raras situações em que o doente 
optou por não participar da ação. No que se refere aos estudantes voluntários, a vivência e 
o contato mais humanos com os pacientes promoveram o aprimoramento das habilidades 
comunicativas com o paciente, por meio do desenvolvimento não apenas da linguagem 
verbal, mas também não verbal e principalmente da artística. Além disso, a atividade 
conseguiu trabalhar com maestria algumas questões, como a importância da 
responsabilidade, do compromisso e da importância individual que cada membro possui, 
independentemente se uma ação foi realizada em grupo. A atividade também resultou em 
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uma maior naturalização do contato dos acadêmicos com os profissionais da saúde daquele 
local, uma vez que ainda que o foco seja a relação acadêmico-paciente, houve diversas 
pequenas oportunidades de integração entre estudantes e profissionais de diferentes 
especialidades na área de saúde. 
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Considerações Finais 
 
O impacto da ação mostrou-se extremamente positivo, tanto no ponto de vista dos 
estudantes de medicina participantes, quanto dos pacientes que receberam as visitas. Foi 
alcançado o objetivo de proporcionar aos estudantes voluntários uma oportunidade efetiva 
de desenvolverem seu lado mais humano através do contato mais próximo ao paciente. Do 
ponto de vista de quem recebeu a visita, foi notório a melhora no semblante e no estado de 
espírito dos pacientes, que se mostraram muito dispostos a interagir. Assim, as visitas 
foram capazes de proporcionar uma redução na tensão e no clima estressante do hospital, 
tornando-o bem mais propício para a recuperação dos pacientes e muito mais agradável 
aos acompanhantes. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato com o professor coordenador do projeto: Carlos Frederico de Almeida Rodrigues, 
médico docente, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: rodriguescfa@hotmail.com  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
39166/2013 
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VIVENCIANDO A DIVERSIDADE: DE OLHO NA VISÃO DA CRIANÇA 

 
Oscar Kenji Nihei1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Paola Correia Bueno2, Taissa Yanina Mendes3, Anaí Bittencourt 
Bueno4. 

 
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 no Colégio Estadual “Presidente Costa e Silva”, localizado 
no Bairro Jardim América, Foz do Iguaçu-PR. Objetivou-se diagnosticar precocemente 
possíveis deficiências na acuidade visual. Foram submetidos à avaliação da acuidade 
visual através do teste de Snellen 182 escolares, entre 10 a 14 anos de idade, sendo que 
28(15,4%) 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. É importante ressaltar que a visão é um sentido que 
cresce concomitante ao crescimento da criança, até sua puberdade, e que qualquer falha 
no desenvolvimento e reconhecimento de imagens até que a acuidade visual esteja 
completamente desenvolvida, acarretará em um mal desenvolvimento visual, que pode 
irreversível (NETTO et al., 1993).  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, 2016b). 

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 

 
1 Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: oknihei@gmail.com.    
2 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: paola_correia123@outlook.com.  
3 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: taissa_mendes2015@hotmail.com. 
4 Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. 
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habilitação visual são grandes as chances de desempenho da criança com deficiência 
visual (BRASIL, 2016b). 

O graduando em enfermagem, por sua vez, tem em sua grade curricular disciplinas 
que os habilitam a implementar programas de promoção a saúde, de diferentes grupos 
sociais, sendo capacitado a atuar nas diferentes fazes de vida, saúde e adoecimento. 
Sendo assim, espera-se que desde sua graduação seja capaz de atuar em todos os 
níveis de complexidade, na promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde 
(PIRES et al., 2012). 

O Programa Saúde na Escola prevê que a escola, juntamente com os 
responsáveis, promova e supervisione ações que colaborem para saúde de seus 
estudantes. Quando essas ações acabam não sendo realizadas, pode resultar em 
agravos de saúde que poderiam ser prevenidos. Estes agravos comprometem o aluno, 
muitas vezes, irreversivelmente, o que não cumpre com os objetivos do Programa. 

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. Apresentando um papel fundamental, enquanto espaço 
privilegiado de articulação dos setores envolvidos, na construção da saúde do escolar 
(BRASIL, 2016a). 

Em 05 de Dezembro de 2007, por decreto presidencial, foi instituído no Brasil o 
Programa Saúde na Escola (PSE), que diz que devem ser prioritárias atividades de 
promoção, prevenção e assistência em saúde no âmbito escolar e sendo dever do 
enfermeiro, como profissional capacitado para atuar na atenção primária a saúde, 
controlar os agravos a saúde infantil (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 Colégio Estadual “Presidente 
Costa e Silva”, localizada na região do Jardim América, no Distrito Oeste, 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 
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escolares assinassem e autorizassem o aluno a participar das atividades do projeto. 
Participaram das atividades os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental II, período 
matutino e vespertino. 

Para a realização da avaliação de acuidade visual (AV) foi utilizada a tabela de 
Snellen. 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 aquela 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. 

Esta ficha com o resultado foi encaminhada ao diretor do Colégio, para que 
comunicasse e orientasse aos pais/responsáveis dos escolares, a fim de que os escolares 
com baixa AV fossem encaminhá-los ao serviço de atendimento especializado de saúde. 
 
 
Resultados 
 

No período de 15 de agosto a 05 de dezembro de 2019, foram realizadas as 
atividades de extensão e avaliação da acuidade visual no Colégio Estadual ‘Presidente 
Costa e Silva’. Foram realizados avaliação de acuidade visual em 182 escolares do 
Ensino Fundamental.  

Deste total, 103 (56,6%) eram meninas e 79 (43,4%) eram meninos. Na Tabela 1, 
apresenta-se o total de alunos avaliados, de acordo com a série. Verifica-se que nesse 
período a 7º ano apresentou o maior número de alunos avaliados no projeto. 

 
Tabela 1: Número e percentual de alunos 
avaliados no Colégio Estadual ‘Presidente Costa 
e Silva’, segundo a série/turma, Foz do Iguaçu-
PR, 2019. 

Série/turma Alunos avaliados (n[%]) 

6° ano    86 (47,2) 
       7° ano    96 (52,8) 

Total 182(100,0) 

 
 

O total de alunos com baixa AV foi de 28, correspondendo a 15,4% dos alunos 
avaliados (Tabela 2). Dos alunos com baixa AV, 19 (67,8%) eram meninas e 9 (32,2%) 
eram meninos (Tabela 3). Verificou-se que o percentual de baixa acuidade em meninas 
foi maior que o percentual encontrado em meninos. 
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Tabela 2: Número e percentual de alunos com 
baixa acuidade visual (AV), segundo a 
série/ano, no Colégio Estadual ‘Presidente 
Costa e Silva’, 2019. 

Série/ Ano Alunos com baixa AV 
(n[%]) 

6º ano 
7° ano 

12 (42,9) 
16 (57,1) 

Total 28 (100,0) 

 
 
 
Tabela 3: Número e percentual de alunos avaliados e com 
baixa acuidade visual (AV), segundo o sexo, do Colégio 
Estadual ‘Presidente Costa e Silva’, Foz do Iguaçu – PR, 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 

No período de 15 de agosto a 05 de dezembro de 2019, foram avaliados 182 
escolares no Colégio Estadual ‘Presidente Costa e Silva’, localizado em um bairro carente 
do município de Foz do Iguaçu-PR, com baixo nível socioeconômico. Dentre os alunos 
avaliados, 28 (15,4%) 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. 

A baixa acuidade visual talvez seja o agravo mais preocupante em escolares e pré-
escolares, que necessitam de atenção, está leva a déficit no desenvolvimento intelectual, 
daí vem a necessidade de projetos e programas que identifiquem e tratem esses 

Série/ Ano Alunos 
avaliados 

N (%) 

Alunos com 
baixa AV 

N (%) 

Meninos 79 (43,4) 09 (32,2) 

Meninas 103 (56,6) 19 (67,8) 

Total 182 (100,0) 28 (100,0) 
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problemas desde cedo para o melhor aproveitamento do aluno na escola e na vida 
(SILVA et al. 2010). 

Para concluir, vale ressaltar a importância do trabalho do enfermeiro e sua atuação 
neste projeto, fortalecendo o elo com a comunidade e possibilitando a 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) 
 
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. 
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VIVÊNCIAS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR 

 
Geraldo Luiz Griza1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Ana Carolina Fraga Fernandes2, Anna Carolina Jacottet de Oliveira2, Evelyn 
Estefani Cristaldo2, Rafael Zenatti2, Leticia Thais Otaviano2, Marina Pereira Silva2. 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Saúde Humana. 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Procedimentos cirúrgicos bucais; Atendimento Cirúrgico; Educação de 
Pós-Graduação em Odontologia. 

 
Resumo 
 
 Dado a importância do cirurgião dentista na saúde pública, bem como a saúde bucal no 
bem estar pessoal, o presente projeto busca otimizar as experiências ambulatoriais e 
hospitalares de alunos e residentes no atendimento de pacientes, aproximando a teoria e 
conhecimentos dos conteúdos ministrados em aula ao clínico, por meio do atendimento 
ao paciente. 
 
Procedimentos Adotados 

Na especialidade odontológica de cirurgia buco-maxilo-facial fazem parte todos os 
procedimentos relativos a cirurgia odontológica, sejam elas realizadas em meio 
ambulatorial (clínicas e consultórios) ou em centro cirúrgico, já em âmbito hospitalar. Os 
procedimentos realizados pela especialidade variam muito quanto à necessidade dos 
pacientes a serem atendidos, indo desde uma correção de uma extração simples de um 
dente até cirurgias maiores como de traumas e cirurgias ortognáticas, nas quais se 
intervém tanto na maxila quanto na mandíbula para se melhorar a discrepância óssea do 
paciente. Esses procedimentos são sempre realizados pelos profissionais especialistas da 
área, e que por serem em ambiente hospitalar os alunos da graduação de odontologia 
não tem acesso a esse tipo de procedimento. Um dos objetivos desse projeto é poder 
incluir alunos da graduação da UNIOESTE de Cascavel nesse ambiente hospitalar, 
fazendo com que os mesmos tenham a oportunidade de acompanhar essas cirurgias e 
também de aumentar o seu conhecimento e sua vivência sobre essa área da odontologia. 
Os alunos participantes podem contribuir para sua carreira com essa carga intelectual 
adquirida e também pode auxiliar o profissional responsável em alguns procedimentos 
cirúrgicos. O projeto visa levar os alunos a conhecer todas as possibilidades dessa 
especialidade, bem como familiarizar os alunos com o ambiente hospitalar. Também em 
ambiente ambulatorial (das clínicas) os alunos podem acompanhar os atendimentos a 

                                            
1
 Docente do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus de Cascavel. E-mail: ggriza@hotmail.com. 
1
 Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, odontologia, CCBS, Cascavel.  
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pacientes nos mais diversos tipos de cirurgias, aumentando sua vivência na área 
cirúrgica, e conhecendo uma porção diferenciada daquela vista durante a disciplina 
curricular, e que acrescenta na sua futura vida profissional. Essa vivência, principalmente 
hospitalar, permite ao aluno uma ideia mais ampla da profissão, uma melhor comunicação 
com outros profissionais da área da saúde bem como entender a atuação do cirurgião-
dentista buco-maxilo-facial em casos de traumas, fraturas e cirurgias de urgência, além da 
importância da função dentro de um hospital. 

Resultados 
 
São realizadas cirurgias de pequeno, médio e grande porte, assim como cirurgias de 
pequena, médio e alta complexidade, e por se tratar de um centro de referência, 
apresenta uma grande demanda. São realizadas cirurgias em clínica odontológica, que 
variam de procedimentos comuns como extração dentária, até procedimentos 
desenvolvidos apenas por especialistas, como por exemplo, implantes dentários, remoção 
de patologias e cirurgias de enxerto ósseo alveolar. A oportunidade de acompanhar um 
grande número de cirurgias hospitalares de variadas etiologias sejam elas cirurgias 
eletivas ou de urgência acrescenta muito na formação de futuros profissionais 
conscientes, treinados que vão saber como diagnosticar, como conduzir o primeiro 
atendimento e ter uma base do tratamento desses casos mais complexos. Outro fator 
relevante é a familiarização com o ambiente hospitalar, o trabalho multiprofissional, com 
outras equipes de outras profissões, que permite um crescimento pessoal na questão de 
trabalho em equipe, em individualizar cada paciente e no relacionamento interpessoal do 
aluno. 
 
 
Figuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Cirurgias sendo realizadas no Centro de Especialidades odontológicas, são realizadas 
cirurgias. 
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Considerações Finais 
 
O projeto estimula os participantes a ter um conhecimento mais amplo dentre as possíveis 
áreas de atuação do cirurgião-dentista, fornecendo um contato mais íntimo com o 
cotidiano da área cirúrgica. Melhora também a ideia de um tratamento como um todo, 
interdisciplinar e multiprofissional. O projeto tem como grande vantagem, a parte 
econômica em que esse projeto não interfere no orçamento da instituição, pois não tem 
nenhum custo financeiro, sendo que todos os participantes são voluntários no projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Maiores informações pelo fone (45) 3320-7202 / 3320-3290 / 3320-7212 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
43058/2014. 
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: APROVEITANDO OS ALIMENTOS DE MODO 

INTEGRAL 
 

 
Ana Paula Vieira1 (Coordenadora) 

Participantes: Camila Saviski2  
 
 

Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Segurança Alimentar e Nutricional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave:  

 

Resumo 
A alimentação saudável em conjunto com o aproveitamento integral e reaproveitamento de 
alimentos se tornam fatores propulsores de qualidade de vida e condições sustentáveis do 
meio ambiente, garantindo as necessidades nutricionais, valores sociais, culturais e 
sensoriais. O objetivo central do projeto é proporcionar técnicas de aproveitamento integral 
e reaproveitamento de alimentos para alimentação saudável. Para a execução do trabalho, 
utilizou-se de palestras expositivas sobre a importância das Boas Práticas de Manipulação 
de alimentos, além de oficinas com atividades práticas sobre preparações com base no 
aproveitamento integral e reaproveitamento de alimentos. O projeto tende a contribuir com 
alimentação saudável e tópicos sobre higienização em escolas, Centros de Educação, 
entidades públicas que servem refeições, e estender a ideia da alimentação a comunidade 
externa interessada para contribuir com a qualidade de vida desse público. 
 
 

Apresentação     
 
As escolas são o principal público alvo devido a necessidade dos profissionais que 
trabalham com merenda realizarem reciclagem de informações e aperfeiçoando as 
preparações, visto que a cada ano está sendo incrementado com novos produtos. 
Nesta tarefa de proporcionar técnicas de aproveitamento integral e reaproveitamento de 
alimentos,  trabalhar com oficinas facilita atender as necessidades e entendimento de todos 
os públicos. Com isso o uso da atividade prática atrai o público alvo para participar 

                                            
1 Docente, Doutora, Nutrição, CCS, campus  Francisco Beltrão. E-mail: ana.vieira2@unioeste.br   

2 Discente, Bolsista, Nutrição, CCS, campus  Francisco Beltrão. E-mail: camilasaviski1@gmail.com  

1525

mailto:ana.vieira2@unioeste.br
mailto:camilasaviski1@gmail.com


 

 

diretamente do tema discutido, bem como elaborar preparações realizadas contribui para 
renovar a prática diária dos profissionais responsáveis em preparar refeições, contribuindo 
para troca de ideias. 
 
Assim, o presente trabalho foi realizado com merendeiras das escolas e Centro de 
Educação infantil em Francisco Beltrão-PR. 
 

Procedimentos Adotados 
  

No período de setembro 2018 à janeiro de 2019,  foi aplicado um questionário qualitativo 
contendo 19 questões descritivas e objetivas em 30 Escolas e Centros de Educação Infantil 
(CMEI) do perímetro urbano no município de Francisco Beltrão – PR. O questionário teve 
como objetivo analisar o desperdício de alimentos nesses e possíveis dificuldades e 
estrutura para preparo dos alimentos durante as refeições ofertadas nas instituições.  

 

Questionário  
1 - Quantas refeições são preparadas nesse estabelecimento escolar? 

2 – Você segue o cardápio proposto?  

3 – É proposto frutas e legumes nas refeições? 

4 – Quando ocorrem sobras das frutas e legumes, a quantidade é? 

5 – São usados alimentos industrializados e enlatados? 

6 – O alimento é analisado corretamente no pré – preparo para que não ocorra muito 
desperdício?  

7 – A quantidade de comida preparada habitualmente é?  

8 – Falta algum utensílio o material para o armazenamento de alimentos na cozinha?  

9 – O que sobra é armazenado em lugares específicos?  

10 – Você considera que o tamanho dos pratos e copos poderiam auxiliar na redução de 
sobras? 

11 – Existe cartazes e/ou frases que sensibilizem a respeito do desperdício no 
estabelecimento escolar?  

12 – O que é feito com a sobra suja (aquela que fica no prato dos alunos) ? 

13 – O que é feito com a sobra limpa (aquela que não foi para o prato e ficou nas panelas)?  

14 – Em média, quantos sãos de lixo é possível encher com as sobras de um dia? 

15 – O que é feito com talos e casca de vegetais, sementes e sobras de alimentos?  

16 – Qual alimento você sente maior dificuldade em preparar ou encontrar formas de 
preparo diferenciado?  

17 – Qual alimento você verifica que possui menor aceitabilidade por parte de quem recebe 
a refeição? 
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18 – Você teria interesse em participar de um encontro para aprender receitas diferentes e 
reaproveitamento de alimentos? 

19 – O que você gostaria de aprender em relação a alimentação? 
 

 
  

Considerações Finais 
 
Considerando as respostas do questionário, em relação ao número de refeições servidas 
nas instituições municipais, 13 estabelecimentos servem para duas refeições e os outros 
17 estabelecimentos, servem de quatro ou mais refeições. 
 
Ao preparar as refeições é comum alterar o cardápio (n=19)  devido à falta de ingredientes. 
Em todos os espaços pesquisados são propostos nos cardápios a utilização de frutas, 
verduras e legumes. 
 
Quanto ao uso de alimentos industrializados, a maioria (n=24) manifestou não utilizar esse 
tipo de alimento. 
 
Em todas as instituições o alimento é analisado no pré-preparo para que não ocorra muito 
desperdício. 
 
Com relação a estrutura para preparar os alimentos, em cinco das instituições ocorre falta 
de utensílios. 
 
Quanto á alternativas para minimizar o desperdício de alimentos foi sugerido a utilização 
de  cartazes educativos. 
 
Em relação ao destino dos alimentos que sobram, a sobra suja (aquela que fica no prato 
dos alunos) em 16 instituições é destinada a animais domésticos e em 14 instituições o 
destino das sobras é o lixo. Enquanto a sobra limpa (aquela que não foi para o prato e ficou 
nas panelas),   congeladas (n=14) e utilizadas no outro dia, (n=5) são  aproveitadas no dia, 
(n=9) são guardadas em potes com tampa sob refrigeração e utilizadas no outro dia e em 
duas (n=2), é doado para funcionários.  
 
O destino para talos, cascas e sementes são utilizados em sucos, bolos, tortas e sopas. 
 
Ao questionar as merendeiras sobre a dificuldade de preparo de alguns alimentos, o fígado, 
a  casca de banana, o feijão, talos e cascas de vegetais foram os mais citados. 

1527



 

 

 
Quanto a percepção de qual alimento possui menor aceitabilidade por parte de quem 
recebe a refeição, os alimentos citados foram o feijão, carne, saladas e legumes. 
 
Considerando o trabalho proposto om as merendeiras, todas as entrevistadas 
demonstraram interesse em aprender técnicas e preparações com base na alimentação 
saudável e reaproveitamento de alimentos, principalmente receitas de doces, tortas, 
salgados ou de modo geral que reaproveite alimentos. 
 

Forma(s) de contato com o projeto:  ana.vieira2@unioeste.br  
 

Número da Correspondência Registrada (CR):  44153/2014 
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CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, VISANDO 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

Ana Paula Vieira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Cássia Paludo de Lima 2, Ligia Machado Prieto 3,Marina Daros Massarollo 
4, Aline Correa Machado5, Brenda Caroline Tizatto6, Camila Luiza Luft7, Isabela Araújo 

Fernandes8, Isabella Cristina Reichardt9, Jefferson Kramin Martins10, Karin Schaefer 
Rauscher11, Laura Kummer12, Samara Mayumi Kono Pesce13, Ketlyn Lucyani Olenka 

Rizzotto14, Maryelle Cristina Souza Aguiar15, Luiza Scalcon de Oliveira16 
 

Área Temática: Ciências da Saúde 
Linha de Extensão: Segurança Alimentar e Nutricional 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Manipuladores de Alimentos; Alimento Seguro; Boas Práticas de 

manipulação. 
 
Apresentação 
 
As Doenças Transmitidas por Alimentos podem ser causadas por agentes etiológicos 
presente nos alimentos, esses agentes podem ser toxinas, bactérias, vírus, parasitas ou 
substâncias tóxicas, que podem causar vários sintomas quando ingeridos juntamente as 
refeições. 
Doença transmitida por alimento é um termo genérico, aplicado a uma síndrome 
geralmente constituída de anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarréia, acompanhada ou não 
de febre, atribuída à ingestão de alimentos ou água contaminados (BRASIL, 2010). 
O objetivo das Boas Práticas para Serviço de Alimentação, como citado na resolução 
RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, é de garantir as condições higiênico-sanitárias 

 
1 Docente, Doutora, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: ana.vieira2@unioeste.br  
2 Docente, Doutora, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: cassia.delima1@outlook.com 
3 Docente, Mestre, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: ligiaprieto@yahoo.com.br  
4 Discente, Bolsista, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: 

marinamassarollo@yahoo.com.br  
5 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: alinecmcm@gmail.com 
6 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: brendatizatto@hotail.com  
7 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: camiluiza15@gmail.com 
8 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: Isa_bela2104@hotmail.com 
9 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: isareichardt@hotmail.com 
10 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: jeffersonkramin@hotmail.com 
11 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: karin__rauscher@hotmail.com 
12 Discente, Graduação, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: laura_kummer@hotmail.com 
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14 Docente, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: ketlynolenka@hotmail.com  
15 Docente, Nutrição, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: maryelleaguiar@yahoo.com.br 
16 Nutricionista, Mestranda do PPGCAS, CCS, campus Francisco Beltrão. E-mail: scalcon.luiza@gmail.com 
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do alimento preparado, e também determinar maneiras de controlar a qualidade em 
serviços de alimentação sob o aspecto higiênico-sanitário. (ANVISA, 2004). 
Para atingir esses objetivos é necessário que seja feita a análise de todo o 
processamento do alimento, desde a obtenção da matéria-prima, até a venda do produto. 
Diante disso, a certeza da qualidade do produto final se dá por meio das Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos, que minimizam os riscos de transmissão de doenças de 
origem alimentar, também garantem a melhoria das condições sanitárias e a qualidade 
dos alimentos oferecidos a população. 
Ao considerar todo o contexto, notou-se que em nossa região, os manipuladores de 
alimentos não tinham as informações necessárias para o processo de Boas Práticas, 
sendo necessário apresentar propostas das quais mostrassem melhorias no setor 
produtivo garantindo assim, alimentos saudáveis e seguros que não ofereceriam riscos 
para a saúde do consumidor. Por isso, com base em objetivos afins, realizou-se uma 
parceria entre a Universidade Estatual do Oeste do Paraná – Campus Francisco Beltrão e 
a Vigilância Sanitária Municipal de Francisco Beltrão, as quais uniram esforços para 
viabilizar uma assessoria técnica aos pequenos empreendedores artesanais da área de 
alimentos do município de Francisco Beltrão, resultando no projeto de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos e de Gestão para o Microempreendedor. 
Ao considerar que os programas de capacitação, treinamento e informação possibilitam a 
segurança dos alimentos e diminuição no risco de toxinfecções alimentares, o objetivo do 
presente trabalho é levar para a sociedade Beltronense e Região Sudoeste do Paraná o 
conhecimento sobre as BPM’s, através de treinamentos e capacitações em higiene dos 
alimentos e instalações, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços de 
alimentação e garantindo a saúde do consumidor no que tange a alimentação fora dos 
domicílios. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para a divulgação do curso, foi utilizado dos meios de comunicação disponíveis no 
município, como rádio e pela própria equipe de vigilância sanitária, também pelas redes 
sociais como Facebook e Instagram. As inscrições foram feitas no centro empresarial de 
Francisco Beltrão. Como metodologia utilizou-se aulas expositivas, com vídeos 
explicativos, para lavagem de mãos por exemplo, e atividades práticas em laboratórios no 
Centro de Ciências da Saúde (CCS)/Unioeste, para facilitar o entendimento e fixação do 
conteúdo. As capacitações em BPM’s para os manipuladores e MEI’s do município 
aconteceram na própria universidade, e foram ministradas pelos acadêmicos do projeto 
juntamente com docentes envolvidos e pela Vigilância Sanitária do município. Essas 
atividades foram desenvolvidas no ano de 2019, antes da pandemia do Covid. 
Ao final das capacitações, eram entregues questionários aos participantes, afim de 
entender melhor o público alvo, traçar o perfil dos participantes e saber qual o tipo de 
empresa atuavam.  
Além das capacitações, o projeto também ofereceu um evento no dia 20 de novembro de 
2019  para a população acadêmica e comunidade, além de divulgar o projeto. Os temas 
envolvidos foram “Segurança dos Alimentos” e “Segurança Alimentar”.  
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Em março de 2020, ocorreu em Francisco Beltrão a tradicional feira da cidade, a 
EXPOBEL, onde alunos, bolsistas, professores e orientadores, apresentaram o projeto de 
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. 
Em decorrência da pandemia, e para a segurança de todos, a continuidade das 
capacitações presencial não foi possível, diante disso, as atividades foram desenvolvidas 
através das redes sociais (Facebook e Instagram). Link de acesso: 
>https://www.facebook.com/BPMUnioeste< , 
>https://www.instagram.com/projetoboaspraticas/<   
 
Resultados 
 
O projeto teve início em 01 de maio de 2016, e as atividades de capacitação para os 
manipuladores de alimentos iniciaram em março de 2017. No ano de 2017 foram 
formadas 5 turmas totalizando 71 manipuladores capacitados. Em 2018 tivemos 1 turma, 
e no ano de 2019 foram 2 turmas formadas. As aulas foram bem dinâmicas e com muita 
interação dos participantes, dos quais relataram problemas existentes nos 
estabelecimentos, solucionando os mesmos e esclarecendo dúvidas.  
No ano de 2017 foi aplicado um questionário aos 71 participantes, do qual somente 48 
responderam ao mesmo, sendo 33 indivíduos do sexo feminino e 15 do sexo masculino. 
Para traçar o perfil dos manipuladores, identificou-se os seguintes dados: 
Referente a idade, notou-se que a maioria estava na faixa etária entre 40 a 59 anos,  
(54,2%); quanto ao grau de escolaridade, tínhamos mais de 60% dos participantes com o 
ensino fundamental, médio ou superior completo. Referente a área de atuação, os locais 
mais prevalentes eram restaurantes, panificadoras ou lanchonetes. Quanto ao conteúdo 
proposto durante a capacitação, os participantes avaliaram o mesmo e a sua aplicação 
prática. Tivemos um resultado satisfatório, sendo que mais de 50% atribuíram nota 10 ao 
curso. Com isso, pode-se perceber que o curso proposto foi bem aceito, além de agregar 
conhecimento aos participantes. 
Diante disso, podemos notar a importância de se ter projetos como este, que garante a 
segurança alimentar do consumidor, como Akutsu (2005) citou, a produção de maneira 
higiênica e a educação dos manipuladores de alimentos envolvidos na preparação, 
processamento e serviços são limites cruciais para a prevenção da maioria das doenças 
transmitidas por alimentos. 
Devido a ocorrência da pandemia, causada pelo novo corona vírus, as instruções aos 
manipuladores foram repassadas através de Facebook e Instagram, tendo uma boa 
interação com o público de forma remota. Foram adicionados a essas plataformas 
conteúdos importantes, como lavagem de mãos, higienização correta dos alimentos e 
muito mais. 
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Figura 1 – Última turma do curso de Boas Práticas de Manipulação de alimentos, setembro 2019. Link de 
acesso: >https://www.facebook.com/BPMUnioeste/photos/pcb.894954460905388/894954377572063/< 
>https://www.instagram.com/p/B3vFSa4HTqA/<  
 

 
Figura 2 – publicação sobre lavagem de mãos no Instagram, link de acesso: 
>https://www.instagram.com/p/CH8r8_wnLII/>  
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Figura 3 – publicação sobre a higienização correta de frutas e hortaliças. Link de acesso: 
>https://www.facebook.com/BPMUnioeste/photos/pcb.1208998322834332/1208997666167731/< 
>https://www.instagram.com/p/CH0RqxwHaKq/<  
 

Diante disso, é notável a importância da contribuição da comunidade acadêmica com a 
comunidade para prevenção de agravos à saúde dos consumidores que se alimentam 
fora do domicílio, contribuindo para o bom funcionamento e o controle sanitário da 
produção de alimentos.   
 
Considerações Finais 
 
Acredita-se que o projeto vem atingindo seu objetivo principal de contribuir com a 
qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores, além da conscientização sobre a 
segurança dos alimentos, que além de ser uma demanda do consumidor, também é uma 
forma de permanecer no mercado. 
Ao final de cada curso, foi notável a agregação de conhecimento, não somente do 
manipulador de alimentos, mas também de todos os participantes. O mesmo 
proporcionou, ainda, um campo de aprendizado importante para os profissionais e 
acadêmicos que participaram do projeto. 
 
Forma(s) de contato com a ação:  
 
Curso de Nutrição: Endereço: Rodovia Vitório Traiano KM02, Bairro Água Branca – 
Francisco Beltrão 
E-mail: ana.vieira2@unioeste.br  Facebook: >https://www.facebook.com/BPMUnioeste/<  
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Resumo 
 
O leite humano é fonte de nutrientes. A análise microbiológica foi realizada em 23 
amostras ácidas de leite, sendo que 56,5% tiveram presença de Coliformes Totais, 30,4% 
de Coliformes Termotolerantes, 78,2% acima de 10² UFC/mL na Contagem Total 
Bactérias Aeróbias Mesófilas e 17,4% de Staphylococcus coagulase positiva. Resultados 
apontam falha na higiene durante a ordenha do leite para doação. Com isso foi formulado 
cartilha e palestra para as mães sobre cuidados no momento da coleta. 
 
Apresentação 
 

O leite materno é um alimento rico em nutrientes e energia para crianças recém-
nascidas.  A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) é de que o bebê receba exclusivamente o leite 
materno como fonte alimentícia até os 6 meses de idade. Após esse período, é 
recomendado a amamentação continuada até os 2 anos de idade, mas com a introdução 
de outros alimentos (WHO, 2020).  

A proteção à criança na primeira fase da vida está relacionada com o aleitamento 
materno. O leite humano apresenta melhora na qualidade de vida das crianças, 
prevenindo, por exemplo, mortes infantis, diminuição do risco de alergias, obesidade, 
hipertensão, colesterol alto e diabetes (BRASIL, 2015). Os Bancos de Leite Humano 
surgiram como uma política pública, Resolução-RDC n. 171, de 4 de setembro de 2006, 
para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, atuando no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Além disso, fornece assistências às mães e aos lactentes, que de alguma 
forma não podem receber o leite de sua mãe, diretamente do peito ou não (BRASIL, 
2006; FIGUEIREDO, 2015; BARROS; DE ALMEIDA; RABUFFETTI, 2018). 

É de responsabilidade do Banco de Leite Humano amparo à mulher desde a fase 
gestacional até a fase de nutriz. Ensinar como amamentar e os cuidados necessário para 

 
1 Docente, curso de Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel. E-mail: 
fafalconi@gmail.com.  
2 Discente, curso de Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel. E-mail: 
mariavitoriastela@hotmail.com. 
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coleta do leite e cuidado do mesmo a partir do momento em que é recebido no Banco de 
Leite (BRASIL, 2008). O processo de ordenha do leite precisa seguir criteriosamente 
cuidados de higiene, manipulação, coleta, armazenamento e transporte até o Banco de 
Leite (DE LUNA; OLIVEIRA; DE MELLO SILVA, 2014). 

O leite materno que é recebido no Banco de Leite Humano, admite um processo de 
seleção e análise antes de ser distribuído para recém-nascidos, prematuros, de baixo 
peso ou em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (BARROS; DE ALMEIDA; 
RABUFFETTI, 2018). O processo de seleção do leite envolve etapas como análise das 
condições da embalagem, presença de sujidades, cor, off-flavor e acidez Dornic 
(SANTOS, 2018). 

O método utilizado no Brasil para medir de forma indireta o grau de contaminação 
do leite humano é a Acidez Dornic ou acidez titulável (BRASIL, 2008). Através da acidez 
titulável, será expresso a carga microbiana inicial antes do processo de pasteurização. 
Em condições normais, a acidez do leite humano varia de 1 a 4ºD. Já em condições em 
que há produção de ácido lático pelas bactérias fermentadores, o grau de acidez tende a 
aumentar. Quando acidez atingir valor maior ou igual a 8ºD, torna-se impróprio para o 
consumo, sendo necessário realizar o descarte do leite humano (BORGES, 2016). 

O grupo responsável pela fermentação e, posterior acidificação do leite humano, 
são as bactérias mesófilas. A presença desse grupo irá indicar uma contaminação 
possivelmente ocasionada por precariedade na higiene que é imprescindível na hora da 
ordenha, como a limpeza da mama e dos frascos de coleta, além da refrigeração e do 
transporte de forma adequada. O leite será classificado como inadequado para o 
consumo humano quando a contagem de bactérias mesófilas for superior a 1x10² 
UFC/mL, conforme estabelecido na RDC nº 12 de janeiro de 2001 do Ministério de Saúde 
(BRASIL, 2001; OLIVEIRA et al, 2016). 

Diante do exposto, vemos a importância do leite humano para o recém-nascido e 
que este seja um leite de qualidade e seguro para o lactente. Ao analisar uma porção do 
leite cru, sem sofrer nenhum processo, é possível verificar a qualidade do leite quanto às 
medidas higiênicas que foram seguidas.  

Com isso, o objetivo do projeto foi realizar a análise microbiológica do leite humano 
cru recebido pelo Banco de Leite Humano do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. 
O propósito foi rastrear as amostras contaminadas com a meta de realizar uma devolutiva 
com as doadoras a respeito de todas as instruções que estão envolvidas no processo da 
ordenha, a fim de evitar a contaminação do leite e seu conseguinte descarte. 
 
Procedimentos Adotados 
 

O trabalho em questão realizou análises microbiológicas do leite humano do Banco 
de Leite Humano, do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, entre os meses de 
setembro de 2019 a julho de 2020. O estudo foi realizado a partir de 23 amostras, que em 
análise inicial, apresentaram acidez maior que 8,0º D. A alta acidez torna o leite impróprio 
para o repasse aos lactentes. Desta forma, essas amostras foram congeladas para 
posterior análise na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. A análise 
consistiu em avaliar presença de coliformes totais e termotolerantes, bactérias mesófilas e 
Staphylococcus coagulase-positiva. Para concluir o estudo, foi criada uma cartilha, para 

1536



 

 

as doadoras, com os passos necessários de higiene para fazer uma boa coleta sem afetar 
a qualidade do leite. 
 
Resultados 
 

A Contagem Total de bactérias aeróbias mesófilas, em UFC/g, mostrou valores 
acima de 10² em 18 amostras (78,2%), sendo que 13 amostras (56,5%) apresentaram 
valores acima de 104, indicando uma alta contaminação. 

A alta contagem de bactérias aeróbias mesófilas implica na qualidade do leite e 
oferece riscos ao consumidor final. Com isso, ressalta-se a importância da análise prévia 
do leite e tratamento, como a pasteurização. Porém, se houver um valor muito elevado na 
contagem, a pasteurização não será capaz de matar todos os micro-organismos e o leite 
ainda apresentará contaminação (NOBRE et al., 2015, SILVEIRA et al., 2012). 

Em 13 amostras (56,5%) foi encontrada a presença de Coliformes Totais e 7 
amostras (30,4%) a presença de Coliformes Termotolerantes. Os coliformes 
termotolerantes sugerem a presença de Escherichia coli. No estudo de Nobre et al (2015), 
em um Hospital de Araguaína-TO, de 66 amostras analisadas, 23 (18%) foram positivas 
para coliformes termotolerantes. Borges, da Silva e Pereira (2020), em um Hospital e 
Maternidade Pública Dona Regina, a partir de 25 amostras,7 (28%) foram positivas para 
coliformes totais e 4 (16%) para coliformes termotolerantes. 

A presença de coliformes, tanto totais quanto termotolerantes indica deficiência na 
higiene e contaminação. A higiene pode estar relacionada durante a ordenha, com o 
manipulador ou com os frascos e utensílios de acondicionamento do leite (SOUSA et al, 
2008). A contaminação pode ser de procedência fecal, embora não necessite que a 
contaminação seja de forma direta para que isso ocorra (SOUSA; SILVA; 2010). 

Em relação à presença de Staphylococcus coagulase positiva, 4 das 23 amostras 
foram positivas, representando 17,4% das amostras analisadas, com valores acima de 
104. No estudo de Nobre et al. (2015), 16 amostras (55,17%) também se apresentaram 
positivas para Staphylococcus coagulase positiva. Já no estudo de Sousa et al. (2008), 
realizado no Banco de Leite do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Belém-PA, 3 
amostras (20%) apresentaram cepas coagulase positiva para Staphylococcus.  

A contaminação por Staphylococcus coagulasse positiva do leite humano cru, 
indica contaminação por fatores externos como utensílios, equipamentos e 
manipuladores. Mesmo o Staphylococcus aureus pertencendo à microbiota normal do 
corpo humano, sua transmissão e contaminação, não se dá durante o aleitamento. Por 
tanto, é necessário ressaltar o cuidado durante o processo de ordenha, manipulando com 
luvas e máscara, a fim de evitar a contaminação (NOBRE et al., 2015).  

Com base nos valores obtidos pode se deduzir que o elevado número de contagem 
total, presença coliformes e de Staphylococcus coagulase positiva, foi devido técnica 
incorreta durante a coleta do leite, falta de higiene e refrigeração (SILVA; ABDALLAH; 
OLIVEIRA, 2008). Outros fatores que também podem ser levados em consideração e 
serem apontados como falhas de manipulação, são os valores elevados durante as 
análises da acidez Dornic e sujidades (ESMEYRE et al., 2019). 

Segundo Borges, da Silva e Pereira (2020), a filtração e a posterior pasteurização 
do leite humano seriam medidas viáveis e eficazes que diminuem a carga microbiológica 
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contaminante, o que permite o melhor aproveitamento do material doado ao banco de 
leite, diminuindo consideravelmente o volume de leite contaminado e descartado. 
Esmeyre e colaboradores (2019) reforçam a necessidade e importância da orientação às 
mães doadoras afim de reduzir o desperdício, uma vez que manter os níveis de estoque 
do banco de leite é uma tarefa difícil.  

Na figura 1, está representada a cartilha confeccionada para as mães doadoras de 
leite humano, a fim de que tomem conhecimento a respeito das boas práticas de higiene 
necessária, desde a coleta até o transporte para o Banco de Leite Humano do Hospital 
Universitário, para preservar a qualidade do leite que será doado. Ação semelhante foi 
observada pelo trabalho de Grazziotin, Grazziotin e Letti (2010), que realizaram visitas 
domiciliares às mães, cujas amostras eram de frequente rejeição por contaminação, para 
identificar erros no processo de coleta e armazenamento da amostra. Posteriormente era 
entregue um folheto educativo sobre o passo a passo correto para a doação do leite 
materno. 

 
Figura 1 – Cartilha de boas práticas de higiene para a doação de leite humano, detalhando etapas antes da 

coleta, forma de coleta, pós coleta e transporte. 

 
Considerações Finais 

Os resultados das amostras de leite humano do Banco de Leite Humano do 
Hospital Universitário apontam presença de Staphylococcus coagulase positiva com 
17,4%, presença de Coliformes Totais e Termotolerantes com 56,5% e 30,4%, 
respectivamente e Contagem Total elevado com 56,5%.  

A informação que esses resultados geram são necessárias e importantes para dar 
retorno às mães doadoras a respeito da qualidade do leite que está sendo doado, através 
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de uma cartilha. Assim, de forma educativa, a fim de evitar o descarte e desperdício de 
leite, pode-se conscientizar às mães sobre os cuidados necessários na hora da coleta e 
armazenamento do leite, a partir do acesso às cartilhas e palestras. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Professora Fabiana André Falconi 
E-mail: fafalconi@gmail.com 
Telefone: (45) 3220-3259 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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Resumo 
 

Há cerca de um ano o mundo vem enfrentando uma crise causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2. Este acontecimento exigiu ações que pudessem reduzir a sua 
transmissão. O isolamento social, o uso da máscara e do álcool gel, foram medidas 
recomendadas para evitar a contaminação das pessoas e reduzir a transmissão do vírus. 
Buscou-se conhecer o impacto do Covid-19, sob um dos maiores programas de fomento 
brasileiro o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar e a agricultura familiar. 
Qual a nova realidade dos produtores depois da chegada da pandemia, a questão da 
comercialização da sua produção, a dinâmica entre as prefeituras e os produtores para 
entrega dos produtos adquiridos, novos prazos a serem cumpridos, entre outros. Mesmo 
sendo afetados pela pandemia, o canal de comercialização entre produtores e prefeituras 
continuou mantendo os mesmos preços já praticados anteriormente. As compras 
aconteceram em escalas menores na maioria dos casos e as entregas de maneiras 
concentradas, o que, de maneira geral, não afetou financeiramente os produtores. Sente-
se uma necessidade muito grande do governo federal em coordenar e liderar melhor 
programas voltados a agricultura familiar, principalmente em momentos de crise, sendo 
que na crise do Covid-19, ficou evidente que as medidas de ajuda aconteceram muito 
tardiamente a essa categoria. Essa questão será abordada no decorrer do trabalho 
buscando entender e esclarecer melhor qual foi o intuito das medidas tomadas pelas 
prefeituras e suas consequências. 

 

 
1 Eng, Agr.Dr. Agronomia e Zootecnia - CCA, Marechal Candido Rondon, nardel.silva@unioeste.br  
2 Graduando, Agronomia, C.C.A, Campus Marechal Candido Rondon, gj.luz@hotmail.com 
3 Eng, Agr.Dr. IDR - Instituto de Desenvolvimento Rural Paraná - Polo Regional de Pesquisa e Inovação de Pato 

Branco, pcelso@idr.pr.gov.br  
4 Engª, Florestal. Drª. Agronomia e Zootecnia - CCA, Marechal Candido Rondon, daniele.rorato@unioeste.br  
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Apresentação 
 

Desde o final do ano de 2019, após registrado dos primeiros casos na China, o 
mundo enfrenta uma crise na saúde, devido a uma doença causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2. Pouco tempo depois, no mês de fevereiro de 2020, houve o 
primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil. Daí em diante, pacientes com suspeita 
da doença passaram a ser observados e tratados no país, concomitante ao 
estabelecimento de recomendações, protocolos e medidas de isolamento social para 
prevenir o contágio e minimizar a rápida propagação do vírus. A curva de contágio evolui 
assim como o número de pacientes com complicações clínicas e a necessidade de 
internação hospitalar (BRASIL, 2020). O cenário produzido pela Covid 19 estabelece uma 
crise na saúde pública e na economia brasileira que impacta consideravelmente a vida e o 
cotidiano da população.  

Nesse contexto, as escolas também tiveram sua rotina alterada, adotando o ensino 
remoto ou a distância como método para dar continuidade ao calendário letivo. Esta nova 
realidade trouxe incertezas e uma grande discussão a respeito da alimentação escolar, 
levando em consideração que a merenda escolar oferecida nas escolas públicas é a 
principal refeição diária que muitos alunos recebem. Sob esta ótica, paralelamente, estão 
os agricultores familiares, que são responsáveis pelo fornecimento dos produtos utilizados 
na alimentação escolar. Estes produtores realizam a produção de produtos de origem 
vegetal e/ou animal e mediante iniciativa própria e/ou adesão a programas 
governamentais, os comercializam, agregando renda as suas propriedades. Porém, a 
pandemia SARS-CoV-2 e a nova realidade a ela atrelada, reduziu a demanda e 
consequentemente diminuiu a comercialização de produtos, afetando diretamente os 

agricultores familiares (LOERA, 2020).  
Para melhor conhecer os impactos do SARS-CoV-2 em relação aos agricultores 

familiares, levanta-se a seguinte questão: quais são as medidas adotadas pelas 
prefeituras para o apoio e proteção aos agricultores familiares, uma vez que estes são 
responsáveis por grande parte da oferta de alimentos destinada a suprir a demanda do 
poder público, bem como abastecimento do mercado interno de seus municípios. Esse 
questionamento traz ao contexto o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação (FNDE), onde há uma 
verba específica destinada as prefeituras para compra dos alimentos provindos da 
Agricultura Familiar (EDUCAÇÃO, 2020). 

O acompanhamento de programas como o PNAE ao longo do tempo permite 
diagnosticar como ocorre a destinação de recursos bem como sua abrangência junto aos 
produtores, incluindo períodos especiais como o caracterizado pela pandemia. Assim, 
este trabalho tem como objetivo geral identificar como a agricultura familiar está 
participando na alimentação dos estudantes beneficiados pelo referido programa e qual a 
situação dos agricultores responsáveis pela produção de alimentos destinados ao PNAE, 
neste ano atípico, na Bacia do Paraná 3 (BP3). 
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Procedimentos Adotados 
 

Frente a nova realidade imposta pela pandemia do coronavírus à agricultura 
familiar e ao PNAE, decidiu-se elaborar um questionário misto e realizar uma pesquisa 
voluntária junto as prefeituras municipais, em que os funcionários municipais vinculados 
ao PNAE (nutricionistas) foram convidados voluntariamente a participar. Os municípios 
participantes estão localizados no estado do Paraná e fazem parte da BP3, sendo eles: 
Guaíra, Terra Roxa, Mercedes, Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondon e Quatro 
Pontes, e todos participam do PNAE. 
 A carta de apresentação da pesquisa, entregue aos voluntários, apresenta os  
objetivos da pesquisa, relacionado a análise do PNAE no atual cenário de pandemia, que 
dará subsídio ao Trabalho de Conclusão de Curso de acadêmico do curso de Agronomia, 
do Centro de Ciências Agrárias, da Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon, PR. 
Junto foi anexado o questionário elaborado pelo discente e seu comitê de orientação, 
contendo perguntas diretas e que procuram caracterizar em detalhes o cenário atual dos 
integrantes e dos beneficiados pelo PNAE. O questionário possui 14 perguntas, sendo 12 
objetivas e duas discursivas. 

O contato inicial com as prefeituras e suas respectivas nutricionistas foi realizado 
mediante ligação telefônica, sendo efetuado a apresentação da pesquisa e solicitado a 
concordância, colaboração e participação das mesmas para êxito do estudo. Após aceite, 
o questionário foi enviado por correspondência eletrônica, evitando assim o contato 
presencial e a possibilidade de proliferação do vírus. 
 De posse dos dados, esses foram tratados, tabulados e apresentados na forma 
gráfica e interpretados, e, agora, divulgados a comunidade acadêmica, ajudando a 
esclarecer a sociedade sobre esse assunto de grande importância. 
 
Resultados 
 

Desde março de 2020, as instituições de ensino tiveram as atividades presenciais 
suspensas pelo governo estadual por tempo indeterminado. E, quanto a análise do 
panorama de aquisição de alimentos, evidencia-se que, de forma geral, na maior parte 
dos municípios a aquisição dos alimentos via PNAE foi afetada, representando 83%, 
enquanto somente 17% não sofreu alterações na aquisição de alimentos (Figura 1). 

 
Figura 1:  Influência da Covid-19 na aquisição de alimentos via PNAE em municípios integrantes da BP3, 

Paraná, Brasil.  
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Em relação a quantificação da redução na compra dos produtos, os municípios 

apresentaram percentuais distintos de acordo com sua disponibilidade de verba para 
compra dos produtos (Figura 2). Evidencia-se que há um município onde a compra de 
produtos permaneceu normal, já em outro caso não houve compra de produtos vindos do 
PNAE desde a suspensão das atividades escolares.  

 
Figura 2: Porcentagem de diminuição de compra de produtos via PNAE em municípios integrantes da BP3, 

Paraná, Brasil. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Com isso, é possível inferir que, de maneira geral, a compra de produtos via PNAE 

continua acontecendo mesmo que em menores quantidades, pois estes produtos fazem 
parte da alimentação básica dos alunos e compõem os kits distribuídos pelas prefeituras 
como merenda durante o período da pandemia. De forma complementar, a frequência de 
entrega também foi considerada (Figura 3).   

 
Figura 3: Frequência de entrega de produtos via PNAE em municípios integrantes da BP3, Paraná, Brasil. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percebe-se que as entregas dos produtos foram organizadas de acordo com a 
demanda de cada município. Assim, entregas que anteriormente eram feitas em menores 
quantidades e diariamente passaram a acontecer concentradas e em períodos de tempo 
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maiores (Figura 3). Isto requer maior atenção do agricultor, que precisa se planejar com a 
produção e se organizar para realizar a entrega do montante no momento estipulado. 

 
Mesmo em meio a nova dinâmica de entrega de produtos, em geral os prazos de 

entrega vêm sendo cumpridos (Figura 4). 
 

Figura 4: Satisfação de entrega dos produtos adquiridos via PNAE em municípios integrantes da BP3, Paraná, 
Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contudo, em casos isolados, quando os produtos pedidos são sazonais e não 
estão na época de produção, isto refletiu em atrasos na entrega.  
 
Considerações Finais 
 

Apesar da importância do governo federal em liderar e coordenar as políticas 
nacionais voltadas a estados e municípios, programas como o PNAE vem evidenciando 
redução drástica do orçamento desde 2019. Este Programa, em especial, atendeu muito 
precária e tardiamente a demanda dos estados e municípios e durante a pandemia.  

Muitos contratos vigentes sofreram paralisação parcial ou total no início de 2020, 
uma vez que as aulas presenciais nas escolas públicas foram suspensas devido à 
pandemia, reduzindo ou cancelando totalmente a merenda escolar. 

Para atender aos alunos mais vulneráveis, o PNAE lançou um edital com o objetivo 
de montar kits de alimentos a serem oferecidos às famílias dos alunos e entregues nas 
escolas ou nas suas residências, beneficiando tanto os alunos como os produtores rurais. 

Os impactos da pandemia foram maiores na etapa de comercialização dos 
produtos do que na produção, pois trata-se de uma etapa complexa. Mesmo assim, houve 
escoamento da produção, mesmo que em quantidade reduzida, garantindo assim a 
sobrevivência de muitos agricultores que, em muitos casos, optaram por diversificar os 
canais de venda, diminuindo a importância do PNAE na sua renda mensal. 
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Forma(s) de contato com a ação 
 

A forma de contato entre entrevistador e entrevistado para possibilitar a pesquisa 
aconteceu por meio de ligações telefônicas, mensagens via WhatsApp e e-mail. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
48320/2016 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – ROTULAGEM DE ALIMENTOS 
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Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Segurança Alimentar e Nutricional 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Produtos alimentícios; Segurança Alimentar; Agroindústrias artesanais. 

 
Resumo 
 
Este projeto atende agroindústrias familiares de pequeno porte da região Oeste e 
Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, onde atua realizando cálculos para 
informações nutricionais entre outras informações obrigatórias nos rótulos de produtos 
alimentícios processados. As atividades realizadas se inserem no contexto das políticas 
de Segurança Alimentar e Nutricional e possibilitam informações e inovação ao setor 
produtivo e estudantes da área de saúde, alimentos e nutrição da UNIOESTE. 
 
Apresentação 

 
O rótulo de um produto alimentício e seus subsídios representam o contato inicial do 

consumidor com o produto a ser adquirido e posteriormente consumido, e se estabelece a 
partir de uma relação de consumo de compra e venda, de expectativas e de efeitos, mas 
que deve ocorrer com segurança sobre o produto alimentício a ser consumido, tendo em 
vista a sua relação prioritária com a saúde da população. A Constituição Federal em seu 
artigo 24, inciso XII estabeleceu que cabe à União legislar sobre a proteção e defesa da 
saúde da população. O artigo 197 atribui ao poder público dispor sobre a regulamentação, 
a fiscalização e o controle da saúde pública, através de Leis, Decretos, Resoluções, 
Portarias, entre outros (BRASIL, 2016). 

A Rotulagem Nutricional obrigatória de alimentos é uma política do Ministério da 
Saúde que objetiva reduzir os índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas 
degenerativas associadas aos hábitos alimentares inadequados da população brasileira  

(BRASIL, 2008). Proporciona escolhas alimentares saudáveis a partir das informações 
energéticas e nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos processados e embalados 
na ausência do consumidor. 

                                            
1 Docentes, curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
rosemarysilochi@gmail.com; romislima2@gmail.com; kcasaril@gmail.com.  
2Discentes, curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 

maisal.lucas@gmail.com; guilherme.thzanin@outlook.com; laura_kummer@hotmail.com. 
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É uma política fundamental para a redução dos índices nacionais de doenças 
ocasionadas pela má alimentação. Saber quais nutrientes e compostos químicos está 
ingerindo é um direito universal de todo cidadão, mas orientar os cidadãos é papel e 
dever do Estado. 

Como marco de implantação dessa política, foi regulamentada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA em março de 2001 as Resoluções RDC nº 39 
e nº 40 que passaram a normatizar a confecção da informação nutricional nos rótulos dos 
alimentos (BRASIL, 2001a, BRASIL, 2001b). Essas resoluções foram revogadas em 
dezembro de 2003 e substituídas pelas resoluções RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 
– Regulamento Técnico que mantém a obrigatoriedade da Rotulagem Nutricional de 
Alimentos; e RDC 359, de 23 de dezembro de 2003 – aprova o Regulamento Técnico de 
Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional (BRASIL, 2003), 
mantendo a obrigatoriedade da informação nutricional no rótulo dos produtos alimentícios 
de qualquer origem, embalados na ausência do cliente.  

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 429/2020, que dispõe sobre 
as novas regras para rotulagem nutricional dos alimentos embalados, pela nova norma, 
os fabricantes deverão disponibilizar a informação por 100 gramas e pela quantidade de 
gramas recomendada em medida caseira do alimento, também deverá constar agora a 
quantidade de açúcares totais e açúcares adicionados em gramas.  

Alterações no tipo, cor e tamanho da letra e cor do fundo utilizado nas informações 
nutricionais, onde agora a letra deverá ser preta e o fundo branco para afastar contrastes 
que atrapalhem a leitura foram modificadas, assim como as condições de uso de 
alegações nutricionais, por exemplo, um alimento já estabelecido anteriormente como alto 
em gordura não poderá afirmar que é reduzido em gordura.  

Também ocorreu uma importante alteração em que torna obrigatório, quando 
aplicável, a Rotulagem Nutricional Frontal, ela se aplica para alimentos embalados que 
tenham quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio maiores ou 
iguais aos limites definidos: para açúcares adicionados em quantidade maior ou igual a 15 
gramas para cada 100 gramas de alimento sólido e 7,5 gramas para cada 100 mililitros do 
alimento líquido, para gorduras saturadas em quantidade maior ou igual a 6 gramas para 
cada 100 gramas do alimento sólido e 3 gramas para cada 100 mililitros do alimento 
líquido, e para sódio em quantidade maior ou igual a 600 miligramas em 100 gramas  de 
alimento sólido e 300 miligramas a cada 100 mililitros do líquido (BRASIL, 2020).  

O ano de 2020 representa um marco importante para as ciências, pois com a 
pandemia da COVID-19 novos estudos estão acontecendo mundialmente, incluindo o 
Brasil. Cabe salientar que a segurança alimentar e nutricional tem sido afetada, seja por 
fatores econômicos, sociais, culturais e ou tecnológicos.  
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Procedimentos Adotados 
 

Para a confecção das informações nutricionais o projeto utiliza planilha (Excel) 
desenvolvida e implementada pelos docentes do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Segurança Alimentar – GEPSA, esta segue os procedimentos descritos em ficha técnica 
personalizada para cada produto alimentício (as quais ficam cadastradas no banco 
dedados do sistema), onde são geradas as informações energéticas e nutricionais para o 
rótulo.  

Os cálculos para as informações seguem as recomendações da ANVISA (2003): 
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, Resolução nº 359 – Regulamento Técnico de Porções de 
Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional e a Resolução nº 360 – 
Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, que tornou 
obrigatória a informação nutricional nos modelos vertical A, vertical B e linear. 

Os procedimentos seguem as novas normas sobre a rotulagem de alimentos 
conforme publicado em Diário Oficial da União (DOU) N°195 de 09 de outubro de 2020. A 
regulamentação segue a Resolução de Diretoria Colegiada RDC N° 429/2020 que dispõe 
sobre a rotulagem nutricional dos alimentos e a Instrução Normativa (IN) N° 75/2020 
complementar a RDC 429/2020 que estabelece os requisitos técnicos para declaração da 
rotulagem nutricional nos alimentos embalados. 

Os graduandos do curso de nutrição orientados por professores da área de 
alimentos do curso desenvolvem estudos sobre as normas nacionais e sobre a 
composição química dos alimentos. 
 
Resultados 

 
Como resultado das atividades, no período de agosto de 2019 a agosto de 2020, 

foram realizados 61 cálculos de Informações Nutricionais e orientações gerais sobre 
rotulagem de alimentos 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. O projeto contribuiu também com o Projeto “Manutenção do Núcleo e Pesquisa e 
Extensão em Agroecologia da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão como suporte 
para as Ações de Grupos da OPAC ECOVIDA nos Municípios de Francisco Beltrão e 
Marmeleiro” por meio de elaboração de cálculos e informações nutricionais para os 
agricultores inseridos neste projeto. Em 2019 bolsistas do projeto atuaram no evento 
municipal intitulado “Dia Delas 2ª Edição” onde foram realizadas atividades de orientações 
junto aos consumidores com o objetivo de esclarecer sobre a importância de ler e 
compreender as informações contidas nos rótulos de produtos alimentícios, com enfoque 
para a informação nutricional, lista de ingredientes e alergênicos presentes na 
composição dos alimentos. O momento trouxe a possibilidade de conversar e tirar as 
dúvidas dos consumidores sobre rotulagem de alimentos e desta forma contribuir para 
escolhas alimentares mais saudáveis. 
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Durante este evento foi realizada uma pesquisa com trinta e quatro pessoas que 
estavam no local, para analisar a percepção dos consumidores sobre a rotulagem geral e 
a nova proposta de rotulagem frontal para alimentos e se as informações nutricionais 
presentes nos rótulos são observadas no momento da aquisição e, ainda, se influenciam 
em suas escolhas. Dentre os trinta e quatro participantes, doze (35,3%) levam em 
consideração o rótulo para compra de produtos, em contrapartida vinte e dois (64,7%) 
declararam que o rótulo não define a compra de alimentos. Com relação a compreensão 
das informações nutricionais, sete participantes (20,6%) disseram sempre compreender, 
dez (29,4%) quase sempre, 13 (38,2%) as vezes, dois (5,9%) quase nunca e dois (5,9%) 
nunca compreendem a informação nutricional. Quando questionados sobre a 
implementação da rotulagem frontal nos produtos, todos os participantes afirmaram que o 
novo tipo de rotulagem favorece para melhor entendimento da rotulagem nutricional.  

Em 2020 devido à pandemia da COVID-19 os trabalhos relativos à pesquisa e à 
extensão da UNIOESTE passaram a ocorrer de forma remota e virtual. Considerando que 
cada vez mais as pessoas estão tendo acesso às informações através das redes sociais, 
optou-se por criar um perfil para o projeto na plataforma Instagram. Este é utilizado com o 
objetivo de promover a educação nutricional, sendo alimentado com informações sobre 
rotulagem geral e nutricional e produção segura de alimentos por meio de publicações 
com imagens e vídeos (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Vídeos do perfil do Instagram: https://www.instagram.com/rotulando.nutri/?hl=pt-br. 
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Considerações Finais 

 
As atividades de extensão propostas pelo projeto cumpriram com os seus objetivos. 

Primeiramente, o de colaborar para a implementação da qualidade do produto artesanal 
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.  

Pretende-se implantar novas ações como: ampliar a divulgação sobre a nova 
alteração ocorrida recentemente na Rotulagem de Alimentos no Brasil, promover cursos 
de capacitação ao público da área de alimentos e alunos de graduação em nutrição sobre 
métodos e técnicas de pesos e medidas de ingredientes alimentícios, confecção de ficha 
técnica de produto alimentício para os pequenos produtores e microempresários 
individuais – MEIS, agregando valor econômico, cultural e social aos produtos artesanais 
regionais.  

Por toda sua trajetória desde o ano de 2002, o Projeto “Informação Nutricional – 
Rotulagem de Alimentos”, vem contribuindo para o cumprimento das políticas de 
segurança alimentar e nutricional, e para o que preconiza o Direito Humano à 
Alimentação Adequada. 
 
 
Forma de contato com a ação 

 
Grupo de Estudo e de Pesquisa em Segurança Alimentar – GEPSA, projeto de 

extensão Informação Nutricional – Rotulagem de Alimentos. E-mail: 
rotulagem.unioeste@gmail.com – Plataforma Instagram: rotulando.nutri  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

 
Projeto Nº 42972/2014. 
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QUALIDADE DE ÁGUAS DE PROCESSO DE FRIGORÍFICOS DE PSICULTURA 

 
Mônica Lady Fiorese1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Veronice Santana-Slusarski2, Antônio Carlos Chidichima3, Aldi Feiden4, 
Frederico Lovatto5 

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Segurança de Alimentar e Nutricional 
Modalidade: Comunicação Oral  

Palavras-chave: água; tilápia; contaminantes 
 
Resumo 
Este projeto foi realizado em parceria com Frigoríficos de Filé de Tilápia localizados na 
região Oeste do Paraná e teve por objetivo avaliar a qualidade das águas utilizadas no 
processamento de filés de Tilápia do Nilo. Os resultados físico-químicos e microbiológicos 
indicaram algumas incoerências frente as especificações presentes nas Legislações 
vigentes, necessitando-se portanto, de melhorias quanto à fonte de captação da água 
utilizada no processamento dos frigoríficos e implementação de sistemas de dosagem de 
cloro.  
 
Apresentação 
 
Este estudo compreende a avaliação da qualidade da água de depuração de filé de tilápia 
em frigoríficos da região Oeste do Estado do Paraná e faz parte do projeto mãe que visa o 
monitoramento da qualidade de águas visando a saúde do consumidor. A área de estudo 
foi selecionada por conter grande número de frigoríficos de pescado de Tilápia. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A Tabela 1 apresenta os tipos de água utilizados em cada unidade frigorífica de 
produção de filés de Tilápia. As amostras de Água de Processo (AP) de cada unidade 
frigorífica foram coletadas em dois períodos diferentes do ano (dezembro e março). As 
metodologias para amostragem, coleta, acondicionamento, transporte e análise 
microbiológica das amostras de AP foram realizadas conforme consta no manual 

 
1Doutor, Engenharia Química, CECE, campus Toledo. E-mail: mlfiorese@gmail.com 
2Doutor, Engenharia Química, CECE, campus Toledo. E-mail: veronice_equnioeste@hotmail.com 
3Doutor, Pós Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, CECE, campus Toledo. E-mail: 
prof.chidichima@gmail.com 
4Doutor, Engenharia Pesca, CECE, campus Toledo. E-mail: aldifeiden@gmail.com. 
5Graduação, Engenharia Química, Fundetec- Cascavel. E-mail: frederico@fundetec.org.br. 
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Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). As 
análises microbiológicas 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, utilizando 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, além da determinação de Salmonella sp. A 
concentração dos elementos químicos presentes nas amostras de AP 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. 
 
Tabela 1 - Identificação dos frigoríficos e origem da água utilizada no processo. 

Identificação do Frigorífico Origem da água 

1 Poço Artesiano 
2 Mina 
3 Poço Artesiano 
4 Poço Artesiano 
5 Poço Artesiano 
6 Poço Artesiano 
7 Mina 
8 Poço Artesiano 
9 Poço Artesiano 

 
Resultados 
 

Em relação à concentração de elementos químicos presentes nas águas de 
processo frente aos valores limites estabelecidos na Portaria no 2.914 de 12 de dezembro 
de 2011 (MS) (Tabela 2), de forma geral, as amostras de AP encontram-se satisfatórias 
em relação a sua composição elementar (Tabela 3). A amostra AP_1, apresenta uma 
concentração de alumínio (Al) acima do limite permitido. O Al é um elemento que pode ser 
tóxico e acumulativo, que pode ocasionar a morte por exemplo de animais (JAISHANKAR 
et al., 2014). O ferro (Fe), apresentou-se acima do permitido pela legislação para as 
amostras AP_2, 4 e 7. Segundo Espinoza-Quiñones et al. (2011), a presença de ferro em 
amostras de águas da região oeste do Paraná pode ser atribuída à composição geológica 
das rochas, ou ainda à atividade extensiva agrícola. A amostra AP_2 obteve alto valor de 
níquel, no entanto segundo a CETESB (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2017), o níquel não é acumulado em quantidades significativas por organismos 
aquáticos. Já chumbo em concentração acima do permitido foi detectado na amostra 
AP_7, o que pode ser prejudicial aos organismos que o ingerirem. O chumbo causa 
toxicidade em células vivas via mecanismo iônico e estresse oxidativo. 

A Tabela 4 apresenta os resultados microbiológicos das amostras de água de 
processo. A Portaria no 2.914/2011(MS) estabelece como padrão microbiológico a 
ausência de coliformes totais e Escherichia coli em 100 mL de água. O grupo coliformes 
totais é considerado como indicador de eficiência no tratamento ou distribuição da água, 
enquanto, que, a espécie Escherichia coli, pertencente ao grupo termotolerantes, é 
considerada como indicador de contaminação fecal. Esta portaria solicita também a 
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determinação de bactérias heterotróficas (mesófilos e psicrotróficos) sendo que esta 
análise tem como finalidade avaliar a integridade do sistema de distribuição (reservatório 
e rede), e o valor não pode ultrapassar o limite de 500 UFC mL-1. As amostras referentes 
à água de processo, AP_2, 6 e 8 (1a coleta) e AP_7 (2a coleta) encontram-se fora dos 
limites exigidos pela legislação em relação ao grupo coliformes totais, bem como a 
amostra AP_7 (2a coleta) quanto ao quesito coliformes termotolerantes, sendo este um 
indicativo de má qualidade da água e falta de cloração ou tratamento adequado. Em 
relação aos resultados de Staphylococcus aureus, Salmonella sp., aeróbios mesófilos e 
bactérias psicrotróficas, verifica-se que as amostras de AP não apresentaram valores que 
indiquem preocupação, com exceção da amostra AP_9 (1a e 2a coletas), que apresentou 
elevado número total de microrganismos aeróbios mesófilos e bactérias psicrotróficas, 
podendo ser um indicativo de problemas no sistema de distribuição. 

Após obtenção dos resultados, novas visitas foram realizadas nas propriedades 
participantes do projeto, para devolução e explicação dos resultados. Também foram 
repassadas informações e propostas de melhorias, como troca do local de captação de 
água quando possível, implementação de sistemas de cloração de água e seu 
monitoramento, necessidade de treinamento de funcionários. Também foram realizadas 
ações no que refere-se a orientação sobre a necessidade de um tratamento adequado 
das águas do processo, bem como dos resíduos, pois estes podem ser foco de 
contaminação microbiológica. Foi explicada as funções que a água desempenha nos 
processos da indústria e da necessidade da higienização dos estabelecimentos e 
equipamentos para a garantia da qualidade higiênico-sanitária do produto final de forma a 
não comprometerem o funcionamento e crescimento do frigorífico, devendo, portanto, o 
estabelecimento, certificar e monitorar o fornecimento, a distribuição e estar atento aos 
requisitos com relação a água, lembrando sempre que está, deve ser em quantidade 
suficiente para exercer todas as atividades e com qualidade para atender aos padrões 
físico-químicos e microbiológicos exigidos pelas legislações vigentes para realizar todas 
as etapas processuais dentro do frigorífico. A receptividade do projeto pela comunidade 
assistida nesta fase do projeto foi favorável e também benéfica, pois possibilitou o contato 
com a universidade, momentos de tirar dúvidas, busca conjunta por ações de melhorias 
para que atividade cresça e beneficie a todos que consumem o pescado produzido. 
 
Tabela 2 - Elementos e sua concentração máxima permitida (Portaria no 2.914 de 12 de 
dezembro de 2011 do Ministério da Saúde). 
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Tabela 3 - Concentração de elementos em águas de processo (AP) de nove frigoríficos. 
Os valores de desvio médio e desvio padrão (DP) foram baseados em triplicatas 
realizadas em análises de TXRF e ICP-OES e expressos em (mg L-1). 

Elemento AP_1 AP_2 AP_3 AP_4 AP_5 AP_6 AP_7 AP_8 AP_9

Na 5,391(0,2338) 3,984(1,544) 2,730(0,508) 2,163(0,668) 0,957(0,952) 1,843(0,639) 1,516(0,030) 2,050(0,435) 1,514(0,021)

Mg <13,893
*

<8,486
*

<2,512
*

<2,82
* - 7,506 (1,598) <28,379

*
<2,563

*
<4,472

*

Al 20,65 (2,587) - <0,969
*

<1,105
* - <1,272

*
<10,106

*
<0,984

*
<1,762

*

P <0,878
*

<0,606
*

<0,18
*

<0,214
*

<0,297
*

<0,243
*

<1,147
*

<0,182
* 0,581 (0,171)

S <0,428
* 0,538 (0,155) 0,377 (0,05) 0,9 (0,064) 0,875 (0,085) <0,141

* 0,813 (0,377) 0,241 (0,049) 1,345 (0,103)

Cl 0,308 (0,124) <0,196
*

<0,059
*

<0,069
* 0,555 (0,054) 2,383 (0,06) <0,501

* 0,059 (0,029) 4,611 (0,095)

K 0,446(0,123) 0,294(0,093) 0,3628(0,287) 0,319(0,249) 0,467(0,418) 0,478 (0,178) 0,322(0,268) 0,422 (0,077) 0,497(0,003)

Ca 2,645 (0,043) 8,868 (0,068) 3,271 (0,026) 2,903(0,026) 22,15 (0,085) 50,084 (0,098) 12,316 (0,354) 2,234 (0,022) 13,667 (0,067)

Sc <0,052
*

<0,039
*

<0,012
*

<0,014
*

<0,020
* 0,135 (0,009) <0,103

*
<0,012

*
<0,022

*

Ti <0,039
* 1,172 (0,023) 0,386 (0,008) 0,12 (0,006) 0,385 (0,011) 0,223 (0,007) 0,415 (0,054) 0,075 (0,005) 0,378 (0,01)

V <0,03
* 0,04 (0,012) 0,042 (0,004) 0,107 (0,005) 0,032 (0,006) <0,008

*
<0,047

* 0,175 (0,005) 0,019 (0,005)

Cr <0,023
* 0,02  (0,009) 0,007 (0,003) <0,006

* 0,009 (0,004) <0,005
*

<0,04
*

<0,006
*

<0,009
*

Fe 0,084 (0,007) 1,188 (0,013) 0,279 (0,004) 0,328 (0,003) 0,273 (0,005) 0,249 (0,004) 0,462 (0,036) 0,19 (0,004) 0,381 (0,006)

Ni <0,01
* 0,085 (0,005) <0,003

* 0,014 (0,002) <0,004
* 0,018 (0,002) <0,027

*
<0,003

* 0,059 (0,003)

Cu 0,011 (0,004) - 0,012 (0,002) 0,012 (0,002) 0,067 (0,003) 0,014 (0,002) <0,028
* 0,004 (0,002) 0,217 (0,004)

Zn <0,008
* 0,033 (0,005) 0,019 (0,002) 0,088 (0,002) 0,013 (0,002) 0,041 (0,002) 0,183 (0,021) 0,011 (0,002) 1,371 (0,008)

As <0,005
*

<0,004
*

<0,001
* 0,01 (0,001) <0,002

*
<0,002

*
<0,013

*
<0,001

*
<0,002

*

Se <0,005
*

<0,003
*

<0,001
* 0,004 (0,001) <0,001

*
<0,001

* 0,01 (0,003) 0,011 (0,001) <0,001
*

Br <0,005
*

<0,002
*

<0,001
* 0,002 (0,001) <0,001

* 0,048 (0,001) 0,027 (0,005) <0,001
* 0,013 (0,001)

Rb - - - <0,001
* - <0,001

* - - 0,023 (0,001)

Sr <0,008
* 0,171 (0,003) 0,042(0,001) 0,019 (0,001) 0,115 (0,002) 0,318 (0,001) 0,297 (0,016) 0,028 (0,001) 0,059 (0,001)

Nb - - <1,638
*

<1,961
*

<2,732
* - <9,646

*
<1,674

* -

Ag 0,692 (0,181) - <0,054
* 0,181 (0,05) - <0,148

* - - <1,728
*

Cd <0,227
*

<0,174
*

<0,033
*

<0,062
*

<0,097
*

<0,091
*

<0,531
*

<0,052
*

<0,060
*

Ba <0,085
*

<0,063
*

<0,002
*

<0,022
* 0,065 (0,015) <0,022

* 0,56 (0,095) <0,020
*

<0,019
*

Pb <0,007
* - - <0,002

*
<0,003

* - 0,051 (0,012) <0,002
*

<0,002
*

Média ± Desvio Padrão da Concentração do Elemento (mg L
-1

)

 
* Valores de concentração abaixo dos limites de detecção; - Este elemento não foi detectado na amostra. 
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Tabela 4 - Parâmetros microbiológicos das amostras de água de processo (1a e 2a 
coleta).  

1
o 

Coleta

Legislação
* Ausência 

em 100mL

Ausência

 em 100mL
- - 500 500

AP_1 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_2 22 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_3 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_4 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_5 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_6 1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_7 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_8 1,1 <1,1 <10 Ausente <10 <10

AP_9 <1,1 <1,1 <10 Ausente 3,7x10
4

4,8x10
5

AP_1 <1,1 <1,1 <10 Ausente <10 2

AP_2 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

AP_3 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

AP_4 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

AP_5 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 7

AP_6 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

AP_7 >23 >23 <10 Ausente < 10 <10

AP_8 <1,1 <1,1 <10 Ausente < 10 < 10

AP_9 <1,1 <1,1 <10 Ausente 2,5x10
4

3,9x10
5

Bactérias 

Psicrotróficas 

(UFC mL-1)

2
o
 Coleta

Amostra

Coliformes 

Totais NMP 

100 mL-1

Coliformes

Termotolerantes

 NMP 100 mL-1

S. aureus 

(UFC mL-1)

Salmonella 

spp

Aeróbios e 

Mesófilos 

(UFC mL-

1)

 
 *Portaria no 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.  

 
 
Considerações Finais 
 
Esta ação foi muito positiva, pois está auxiliando os produtores na melhoria do processo, 
bem como na garantia de produtos ofertados com qualidade aos consumidores. Verificou-
se que os frigoríficos necessitavam de algumas correções para se enquadrarem nas 
legislações vigentes, e melhorarem a qualidade do pescado durante as etapas de abate e 
processamento. Várias melhorias foram sugeridas aos produtores e algumas ações 
corretivas já foram realizadas e outras ainda estão em implementação. Para nós 
extensionistas é muito estimulante poder auxiliar no crescimento da cadeia produtiva de 
filés de Tilápia da nossa região e ter a receptividade dos produtores, reconhecendo todo o 
trabalho realizado. 
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Área Temática: Tecnologia e Produção 

Linha de Extensão: Segurança pública e defesa social 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: prevenção; produtos perigosos; substâncias químicas. 
 
Resumo 
 
Acidentes envolvendo produtos químicos afetam o meio ambiente, a população e tem alto 
impacto nos agentes da Defesa Civil que atendem as ocorrências e que estão mais 
expostos a estes produtos. Este projeto elaborou kits de detecção para as substâncias 
mais envolvidas em emergências: gás amônia, cianeto, ácidos e bases e para três tipos 
de agrotóxicos. Por meio de protocolos simples e fácil visualização dos resultados, estes 
sistemas de detecção são de menor custo, mas igualmente confiáveis. 
 
Apresentação 
 

A Defesa Civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população 
e restabelecer a normalidade social. A Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012 instituiu a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) com diretrizes de abordagem 
sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação e a 
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prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres e entre os 
objetivos desta Política figura o de [...] VIII – monitorar os eventos meteorológicos, 
hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos (grifo nosso) e outros 
potencialmente causadores de desastres [...] (Brasil, 2012).  

Produtos perigosos são substâncias que podem vir a causar danos à saúde 
humana, à um bem material ou ao meio ambiente. Podem ser do tipo radioativa, química 
ou biológica. Apesar do nome, “produto perigoso”, eles são amplamente usados para 
facilitar a vida moderna com usos tão antagônicos quanto a medicina e a construção de 
armas nucleares.  

O histórico de acidentes envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos 
no Brasil e no mundo tem demonstrado por provas claras que a falta de conhecimentos 
com relação aos cuidados inerentes a atividade tem sido a causa principal de inúmeras 
tragédias. Liberações acidentais de produtos químicos no meio ambiente, dependendo 
das características físicas, químicas e toxicológicas dessas substâncias, podem originar 
diferentes tipos de impacto, causando danos à saúde pública, ao meio ambiente, à 
segurança da população e ao patrimônio, público e privado. Assim, a legislação vigente 
determina que todos os veículos que transportam produtos perigosos devem portar 
informações que facilitem a identificação dos produtos transportados e de seus 
respectivos riscos.  

Um dos meios mais utilizados para o transporte desses produtos perigosos é 
através de malha rodoviária. No Brasil 70% dos transportes ocorrem nas rodovias 
(NARDOCCI & LEAL, 2006). O transporte deve ser realizado por veículos e recipientes, 
tais como tanques e contêineres, adequados para tal procedimento. Os equipamentos 
devem ser fabricados seguindo as normas brasileiras, e quando não houver essas, devem 
ser utilizadas as normas internacionais (MELLO, 2010). O transporte na malha rodoviária 
merece atenção especial, principalmente pelos acidentes que podem causar graves 
danos ao meio ambiente e às comunidades inseridas próximas as vias. Segundo Nardocci 
e Leal (2006), a gravidade das consequências dependerá de fatores como: tipo do 
produto, tipo de acidente, condições da rodovia, presença de pedestres e as vias de fuga. 
Até 2010 os acidentes envolvendo produtos perigosos no Brasil estavam relacionados 
com acidentes nas rodovias, chegando a aproximadamente 610 acidentes (SANTOS e 
SILVA, 2018).  

Os acidentes envolvendo produtos perigosos são de preocupação de política 
pública, das empresas que fazem o seu manejo, dos locais de pesquisa, da população e 
do meio ambiente que sofrem os maiores riscos de contaminação (OLIVEIRA, 2011), seja 
pelo material perigoso encontrado nos acidentes em seus estados físicos, como: sólido, 
líquido ou gasoso. O conhecimento de alguns conceitos sobre produtos químicos é 
essencial para que as equipes de resposta às emergências químicas possam atuar de 
forma segura. Resposta é a prestação de serviços de emergência e de assistência pública 
durante ou imediatamente após a ocorrência de um desastre, com o propósito de salvar 
vidas, reduzir impactos sobre a saúde, garantir a segurança pública e satisfazer 
necessidades básicas de subsistência da população afetada. (UNISDR, 2009).  

Tais indícios indicam contaminação ambiental, portanto exigem do socorrista, 
bombeiro ou voluntario da Defesa Civil muita cautela na aproximação, pois os produtos 
liberados ao meio poderão gerar atmosferas tóxicas, corrosivas, inflamáveis/explosivas, 
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as quais, devido às características do produto e condições atmosféricas, podem ter seus 
efeitos danosos propagados a grandes distâncias. A falta de observação ou de atenção 
na existência desses indícios poderá propiciar a realização de avaliações equivocadas, 
decisões precipitadas e aproximação indevida, podendo expor o atendente a situações de 
riscos. Equipamentos podem e devem ser utilizados na detecção de substâncias tóxicas, 
sendo que a maioria envolve técnicas baseadas em sensores. Estes equipamentos são 
de alto custo, necessitam calibração constante e treinamento adequado para seu 
manuseio. Apesar de uteis, muitas vezes o acesso a eles por parte dos órgãos 
responsáveis pela prevenção ou resposta a eventos envolvendo produtos químicos 
perigosos é limitado.  

O uso de marcadores de exposição a agentes químicos baseados em reações 
colorimétricas, imobilizadas ou não em suportes adequados, testes reativos em Eppendorf 
ou detectores eletroquímicos portáteis e miniaturizados podem ser alternativa importante 
na resposta rápida na detecção primária dos agentes químicos para tomada de decisão 
durante um evento de acidente com produtos químicos. Apesar de haver testes de 
detecção descritos na literatura cientifica, poucos são utilizados como ferramenta em 
situações de suporte a unidades de resposta ao desastre com produtos químicos, abrindo 
a possibilidade de estudar aplicações deles em equipes da Defesa Civil em situações 
reais. 
 
Procedimentos Adotados 
 

A partir da interação com coordenadores da Defesa Civil de Toledo, conheceu-se 
as principais ocorrências com produtos químicos e quais seriam as substâncias mais 
importantes para o desenvolvimento dos kits de detecção. As substâncias escolhidas 
foram o gás amônia (NH3), o cianeto (CN-), ácidos e bases e para três tipos de 
agrotóxicos (Atrazina, Basagram e Glifosato). 

A partir de literatura especializada (Harris, 2001) diversas reações químicas foram 
testadas visando sempre a simplicidade de operação, o menor custo, a facilidade de 
visualização e o pequeno porte. Após os testes, montou-se os kits com materiais de fácil 
acesso e baixo custo e elaborou-se o protocolo de uso em emergências. 

 
  

Resultados 
 
 Após diversos testes, foram estabelecidos os kits de detecção como sendo: 
Kit indicador de pH (acidez e alcalinidade) → composto pelos indicadores vermelho de 
metila e verde de bromocresol, tiras de papel de filtro ou esferas de sílica geral contendo 
o corante e recipiente. O indicador apresenta cores facilmente identificáveis sendo 
vermelha em meio ácido e verde em meio básico (Figura 1). Permitirá ao socorrista 
identificar rapidamente o pH do meio para as devidas providencias na emergência. 
Kit indicador de cianeto → composto por sulfato de ferro III, cloreto férrico, ácido clorídrico 
e hidróxido de sódio, juntamente com pipetas de Pasteur e frascos de reação. A coloração 
na presença de cianeto é verde. O cianeto é extremamente tóxico para os seres vivos. O 
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kit permite a detecção rápida no ambiente e visualização fácil, otimizando o trabalho do 
socorrista. 
Kit para detecção de gás amônia → composto por mistura de etanol, ácido clorídrico e 
éter. O kit detecta gás amônia pelo surgimento de fumaça branca. Também é constituído 
por um filme de polímero (PVA-polivinilálcool) contendo indicador fenolftaleína, que 
adquire a coloração rósea com a exposição ao gás amônia (Figura 2). A amônia é um gás 
toxico, que em baixas concentrações causa irritação nas vias aéreas. Várias indústrias 
utilizam este insumo e vazamentos são constantes. Os socorristas necessitam avaliar o 
ambiente interno possivelmente contaminado com amônia em diferentes situações. 

Kit para detecção de agrotóxicos → criado a partir dos testes anteriores, consiste dos 
reagentes já citados, além de tubos de ensaio, pipetas de Pasteur e frascos (Figura 3 para 
testes com Basagran e Tabela 1 com resultados dos agrotóxicos). 

Kit para detecção de contaminação de roupas de proteção por ácidos ou álcalis → 
composto pelos mesmos componentes do kit indicador de pH, mas inseridos em frasco 
pulverizador para aplicação na roupa de proteção para verificação da eficiência de limpeza 
dela antes da retirada do socorrista. 

 Cada um destes kits é acondicionado em caixas resistentes à manipulação e um 
protocolo escrito de forma intuitiva e plastificado também foi incorporado ao kit. 

 
Figura 1 - Tubos contendo esferas de sílica-gel contendo indicador de verde de bromocresol. A coloração 

verde indica a neutralidade, a cor rósea indica acidez e a cor azul indica basicidade. 
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a)                                     b)                                           c) 

Figura 2 – a) Filme de PVA a 8% m/m incorporado com fenolftaleína 1% m/m; b) filme em recipiente 
fechado exposto ao gás amônia, apresentando coloração rósea; c) visão superior do filme de PVA. 

Tabela 1 - Registro das reações das soluções com amostras de Atrazina, Basagran e 
Glifosato. 
Solução (10-2 mol L-1) Após adição de 

atrazina 
Após adição de 

Basagran 
Após adição de 

glifosato 

Cloreto de cobre Turvação de cor branca Coloração marrom intensa Coloração azul 
Cloreto de magnésio Turvação de cor branca Coloração lilás clara Sem alteração 

Sulfato de ferro III Turvação de cor amarela Turvação de cor amarela Turvação de cor branca 
Cloreto de zinco Turvação de cor branca Sem alteração Sem alteração 

 
 

  

Figura 3 - Tubos com soluções de cloreto de cobre II (B1), cloreto de magnésio (B2), sulfato de ferro III 
(B3) e cloreto de zinco (B4) com Basagran. 
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Considerações Finais 
 
 Demonstrou-se que é possível desenvolver kits de detecção de substâncias com o 
uso de literatura específica e materiais de baixo custo para aplicação em ações da Defesa 
Civil. Com estes kits abre-se uma linha de trabalho que une pesquisa cientifica e ação 
extensionista que diminuem a dependência da Defesa Civil de equipamentos de alto custo 
e manutenção complicada e permitem utilizar kits desenvolvidos na região. O comando do 
Corpo de Bombeiros de Toledo encampou a ideia e irá adotar os kits. Assim, é possível 
atuar na prevenção de danos aos membros de equipes de resgate, com a preservação da 
vida.  
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Contato: Cleber Lindino – email: lindino99@gmail.com. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto com CR nº 56236/2018 
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Resumo 
 
O grupo PETComp - Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação 
do Campus de Cascavel, desenvolve várias atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
As atividades de extensão compõem o projeto permanente Computação e Comunidade, 
que englobam atividades com foco na comunidade interna e externa da Unioeste. As 
atividades envolvem a organização de um ciclo de palestras e minicursos visando a 
disseminação de conhecimento técnico relacionado com o curso de Ciência da 
Computação. Outra atividade desenvolvida no projeto é a organização de uma Game 
Jam, uma maratona de desenvolvimento de jogos com público-alvo diversificado, formado 
por alunos e profissionais de computação, artes e música. A terceira atividade foi a 
realização de Hackerspaces, um espaço colaborativo para a troca de ideias e 
aprendizado. Este trabalho apresenta a metodologia utilizada na organização e os 
resultados alcançados nas atividades realizadas no projeto. 
 
Apresentação 
 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é coordenado pelo MEC/SESU sendo 
formado por um grupo de doze bolsistas e até seis voluntários coordenados por um tutor 
docente, desenvolvendo suas atividades seguindo o princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. Este artigo apresenta um conjunto de 
atividades extensionistas desenvolvidas pelo grupo PETComp do curso de Ciência da 
Computação do Campus de Cascavel. 
 O projeto Computação e Comunidade é composto por um conjunto de atividades 
extensionistas formado por: 

a) Ciclo de palestras e minicursos (CIPET): o público-alvo são alunos do 
curso de Ciência da Computação com o objetivo de formação e divulgação 
de assuntos de interesse como novas técnicas e aspectos gerais de 
oportunidades de carreira. 

 
1 Doutor, Ciência da Computação, CCET, Cascavel. E-mail: marcio.oyamada@unioeste.br.  
2 Graduando, Ciência da Computação, CCET, Cascavel. E-mail: {daniel.boll, ,felipi.matozinho, igor.negrizoli, 
leonardo.vanzin, mateus.silveira, mateus.camara, matheus.ismael, roberta.alcantara}@unioeste.br 

1565



 

 

b) Game Jam: é uma maratona de desenvolvimento de jogos e visa atrair 
participantes de diferentes áreas do conhecimento para a criação de um 
jogo digital em um curto período, promovendo um espaço para que estes 
trabalhem em equipe, aprendam e se divirtam enquanto desenvolvem 
jogos. Em geral, participantes de Game Jams têm, nos fatores de 
aprendizado e sociabilização, suas principais motivações para participar 
desse tipo de evento (RENG; SCHOENAU-FOG; KOFOED, 2013). Por 
não ter um aspecto de competição, a interação entre equipes e a 
colaboração entre os participantes são as principais características dessa 
atividade. 

c) Hackerspace: são espaços físicos operados por uma comunidade com o 
objetivo de compartilhar ferramentas, recursos e conhecimento, 
incentivando o cenário de desenvolvimento na comunidade local 
(MATTOS; SILVA; KÓS, 2015).  
 

Procedimentos Adotados 
 
 As palestras e minicursos do CIPET foram organizadas de acordo com o 
planejamento e tópicos de interesse levantados pelo grupo. Como as atividades são mais 
técnicas e voltadas para os alunos do curso de Ciência da Computação, a divulgação 
dessas atividades foi realizada via redes sociais do grupo (Facebook e Instagram), lista de 
e-mails e WhatsApp. No ano de 2019, a divulgação também foi realizada de forma 
presencial, com membros do grupo realizando a divulgação nas salas de aula do curso de 
Ciência da Computação. No ano de 2020, devido à pandemia todas as atividades foram 
realizadas de forma online com transmissão no canal do grupo na plataforma Youtube. 
 A A&B Game Jam como é chamada a Game Jam organizada pelo grupo PET, era 
anteriormente desenvolvida pelo acadêmico Mateus Karvat Camara, desvinculada do 
grupo. No ano de 2019, o grupo decidiu incluir no seu planejamento a organização da 
A&B Game Jam, que teve a sua terceira edição realizada em 2019 e a quarta em 2020. 
Em ambas as edições da A&B Game Jam, todos os membros do grupo PETComp 
auxiliaram na organização do evento, dividindo-se em subgrupos encarregados de tarefas 
específicas como, por exemplo, divulgação, organização das atividades a serem 
realizadas pelos participantes(milestones) e inscrições. Visto que a A&B não é uma 
competição, todos os membros da organização têm liberdade para também participar da 
maratona. O tema dos jogos é definido pelo petiano coordenador do projeto e revelado 
apenas aos membros da organização que não serão participantes. No ano de 2019, o 
evento foi realizado de forma presencial nas dependências da Unioeste e teve 48 horas 
de duração, iniciando no dia 30/08 e finalizando no dia 01/09. O campus disponibilizou 
seis salas, onde três foram utilizadas para desenvolvimento dos jogos, duas para 
descanso e uma para o lobby onde os participantes puderam interagir e trocar de ideias. 
O grupo PET se organizou para que ao longo de todo esse período pelo menos dois 
integrantes estivessem sempre no lobby e disponíveis para sanar dúvidas dos 
participantes. No ano de 2020, devido à pandemia o evento foi realizado de forma online 
via a plataforma Discord sendo realizada de 02 a 06 de setembro de 2020. A divulgação 
em 2019 foi realizada de forma presencial nas instituições com cursos na área de 
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Tecnologia, Música e Artes e também via email, redes sociais e whatsapp. Em 2020, a 
divulgação foi realizada somente de forma digital. 
 Em 2019, o grupo PETComp realizou dois “HackerPETSpace”. O primeiro foi 
realizado visando ensinar conceitos básicos de computação para a comunidade. A 
primeira atividade realizada foi a construção de um jogo conhecido como Breakout, onde 
o objetivo é destruir a maior quantidade de blocos com um projétil que é controlado com 
uma plataforma. Um dos principais fatores para o uso de jogos no contexto educacional é 
a condição de desafio do próprio jogo, que atrai os aprendizes e os motiva, tornando o 
processo de aprendizagem mais significativo (SÁ; TEIXEIRA; FERNANDES, 2007). A 
atividade contava com um número limitado de vagas, que foram divulgadas 
presencialmente em escolas da região e em redes sociais do PETComp. O segundo 
hackerspace foi denominado de LambdaPET, e foi motivado por um desejo de um grupo 
de alunos do curso pelo aprendizado de conceitos de linguagens funcionais. Todo o 
processo de dimensionamento e definição de quais conteúdos seriam cobertos foi 
definido de forma coletiva pelos participantes do hackerspace. 
 
Resultados 
Ciclo de palestras e minicursos 

A Tabela 1 apresenta as atividades realizadas no ano de 2019 e 2020 na atividade 
Ciclo de palestras e minicursos. No caso das palestras de 2020, todas foram realizadas 
de forma online. Conforme apresentado na Tabela 1, houve uma redução no número de 
certificados solicitados nas atividades de 2020, mas cada palestra teve aproximadamente 
30 participantes ativos durante a transmissão (a solicitação do certificado era opcional e 
realizada via formulário online durante o evento). No entanto, verificando o canal do 
grupo3, onde os dois vídeos estão disponíveis, é possível notar que eles possuem 
aproximadamente 112 visualizações cada. Esse resultado mostra uma característica 
interessante dessa forma de condução da atividade, com o acesso assíncrono, 
demonstrando que outras pessoas se interessaram pelo assunto e visualizaram a palestra 
posteriormente no Youtube. 
 

Tabela 1 – Palestras e minicursos e participantes que solicitaram certificado 
Atividade Tipo Participantes 

Monitorando Dados de Temperatura e Umidade com 
Arduino/NodeMCU (2019) 

Minicurso 18 

Programação de Jogos em Unity (2019) Minicurso 32 

Criação de Arte para Game Jam (2019) Minicurso 27 

Game Design (2019) Minicurso 27 

Relato de Experiência do Estágio na Bélgica (2019) Palestra 30 

Conseguindo Oportunidades Fora do País (2020) Palestra 18 

Construindo jogos com MOD's (2020) Palestra 13 

 
Hackerspace 

O primeiro hackerspace teve 18 pessoas da comunidade externa, sendo a maioria 
alunos do Ensino Médio de uma mesma instituição. A atividade teve 5 encontros de uma 

 
3 Canal do grupo PETComp: https://www.youtube.com/channel/UC7c6zwLrLbuqVa4sjUn20Jg/videos 
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hora e trinta minutos. Ao final, os dois jogos produzidos foram adicionados a um 
repositório no GitHub do PETComp4. O Hackerspace LambdaPET foi desenvolvido ao 
longo de 4 encontros e contou com 19 participantes, todos alunos do curso de Ciência da 
Computação.  
 
III A&B Game Jam (2019) 

O evento contou com 76 inscrições e 50 participantes efetivos, sendo 65% dos 
inscritos da comunidade externa. Dos 76 inscritos, algumas estatísticas foram levantadas 
e apresentadas nas Tabelas 2 e 3. A Tabela 2 permite concluir que a III A&B Game Jam 
alcançou seu objetivo de estimular o cenário de desenvolvimento de jogos na região, visto 
que cerca de 79% dos inscritos nunca haviam participado de nenhuma Game Jam 
anteriormente. Dos 16 inscritos que já haviam participado de Game Jams, 10 deles 
haviam participado exclusivamente de outras edições da A&B Game Jam, de modo que a 
porcentagem de inscritos que não participaram de nenhuma Game Jam exceto a A&B é 
de 92%. 
 

Tabela 2 – Número de Game Jams já participadas anteriormente à III A&B 

Número de Game Jams 0 1 2 3 4 

Total de pessoas 60 10 3 2 1 

Participou exclusivamente da A&B - 7 3 - - 

 
 A Tabela 3, por sua vez, demonstra o sucesso das diferentes estratégias de 
divulgação adotadas. Cerca de 26% das inscrições vieram da divulgação realizada nas 
universidades da cidade e cerca de 13% da divulgação por grupos de WhatsApp. 
Acredita-se que, a partir dessas inscrições, tais pessoas convidaram seus amigos, o que 
resultou num grande número de participantes que descobriram o evento a partir de seus 
amigos (43%). 
 

Tabela 3 – Meio de divulgação utilizado na III A&B por inscritos 

Como descobriu o evento 

Amigos Faculdade Organização WhatsApp Site Outro 

33 20 11 10 1 1 

 
IV A&B Game Jam (2020) 

Esta edição da A&B contou, como já previsto pela organização, com um número 
menor de participantes, totalizando 45 inscritos e 35 participantes efetivos, sendo 69% 
das inscrições provenientes da comunidade externa. A redução no número de inscritos 
nesta edição pode ser atribuída, principalmente, à impossibilidade de divulgação de modo 

 
4 Repositório do grupo: https://github.com/petcomp-unioeste 
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presencial nas instituições de ensino superior da região. Como visto na Tabela 4, apenas 
3 inscritos descobriram o evento pela divulgação em sua universidade - a qual nessa 
edição foi realizada exclusivamente por e-mail. Em relação à terceira edição, isto 
representa uma queda de 85%. Além disso, na IV A&B Game Jam, 24 inscritos 
descobriram o evento por meios diferentes de “Amigos” e “Faculdade”.  
 

Tabela 4 – Divisão de participantes por meio de divulgação utilizado na IV A&B 

Como descobriu o evento 

Amigos Faculdade Organização WhatsApp Site Outro 

18 3 9 11 3 1 

 
Sabendo que, após entrar em contato com o evento, muitos participantes convidam 

seus amigos e criam equipes, deduz-se que mesmo a queda de 45% no número de 
inscritos que foram convidados por amigos pode ser atribuída à falta de divulgação 
presencial nas universidades locais. Destaca-se, assim, a grande eficácia desse tipo de 
divulgação para atrair participantes ao evento. 

Assim como na edição anterior, após a IV A&B Game Jam um formulário de 
feedback foi enviado aos participantes, indagando-os sobre as milestones, a realização do 
evento de modo online, o trabalho da organização e sobre o evento como um todo. A 
Tabela 5 apresenta algumas respostas coletadas do formulário de avaliação do evento, 
percebe-se que, mesmo realizando a IV A&B Game Jam em meio à pandemia o evento 
atingiu os seus objetivos.  
 

Tabela 5 – Respostas para a pergunta sobre a realização online da IV A&B 

Realização da A&B online Número de respostas 

Prefiro presencial 7 

Prefiro virtual 5 

Gosto tanto de presencial quanto virtual 4 

Comentários de destaque: 

“Em casa com a família, toda hora alguém atrapalhava com alguma coisa” 

“Não consigo me dedicar 100% do tempo para a Jam e por isso uma Jam virtual é o que faz 
com que eu consiga participar dela” 

“O modelo presencial, como ocorreu ano passado, ofereceu um contato direto com a equipe e 
com os organizadores, teve os eventos de confraternização também que foram bem divertidos” 
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"Foi uma experiência maravilhosa, me tirou da rotina de quarentena e consequentemente me 
senti muito, mas muito melhor!" 

"Foi a coisa mais divertida dessa quarentena." 

“Acho legal por ser um evento local, é mais confortável interagir com pessoal da cidade/região 
(esse é um motivo pelo qual não me sinto tão à vontade participando de outras jams online)” 

 
Considerações Finais 

Foram apresentadas as atividades realizadas no contexto do projeto Computação e 
Comunidade desenvolvido pelo grupo PETComp. O grupo buscou desenvolver atividades 
diferenciadas atraindo diferentes públicos, desde alunos do Ensino Médio, alunos de 
graduação e profissionais. Conforme os resultados apresentados, tanto o ciclo de 
palestras quanto a Game Jam foi adaptado e realizado de forma online. O hackerspace 
em sua essência é uma atividade presencial, e o grupo optou pela sua não realização no 
formato online. 
 
Forma de contato com a ação 
Email: petcomp.cascavel@gmail.com 
http://www.inf.unioeste.br/petcomp 
 
Agradecimentos 
Ao MEC/SESU pelas bolsas concedidas ao grupo PETComp. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
57063/2019 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO 

 
 

Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida1
 

Thalia de Paula Morais2 
     Ariane Fernandes Camargo3  

Jessica Zauza de Oliveira4 

Christine Nascimento Grabaski5 

Vanessa Furtado Fontana6 
 

Área Temática: Educação e saúde 
Linha de Extensão: Terceira Idade 

Modalidade: Resumo expandido 
Palavras-chave: Terceira Idade. Extensão. Educação 

 
Resumo 

 
O presente resumo expandido tem por objetivo explicitar a importância da ocupação de 
espaços pela terceira idade através da educação. Como as experiências e vivências dos 
idosos em atividades que propiciam um espaço democrático a realização de atividades e 
saberes auxiliam no processo do envelhecer humano. E nesse sentido, demonstramos 
como a Universidade Aberta à Terceira Idade colabora para o processo de transformação 
dos sujeitos e como a educação, o conhecimento confere plena cidadania e um 
envelhecimento de qualidade à terceira idade. Para isso, busca-se demonstrar o quanto à 
educação, a informação, o aperfeiçoamento dos conhecimentos melhora a qualidade de 
vida dessa parcela da população. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os idosos, assumiram com o passar dos anos um papel cada vez mais importante 

na sociedade. Mesmo com todos os preconceitos que envolvem a velhice, como por 

exemplo, serem considerados sujeitos improdutivos, os idosos vêm sendo incluídos e 

entendidos como sujeitos que devem ter seus direitos básicos garantidos amplamente. 

Mesmo não existindo no ordenamento jurídico brasileiro, uma clara política educacional 

1 Docente, graduada em Farmácia, mestrado em Ciências da Saúde e doutora em Saúde Coletiva – CCS, 
Francisco Beltrão. E-mail: liraneferreto@uol.com.br. 
2 Discente, Nutrição – CCS, Francisco Beltrão. E-mail:thaliadepaula36@gmail.com 
3 Discente, Serviço Social – CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: arianefernandes1299@gmail.com. 
4Discente, Direito, CCSA – CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: jehzauza@gmail.com. 
4 Docente, Economista Doméstica, Mestre em Geomática – CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: 
crisgrab_@hotmail.com. 
5 Docente, Doutora em Filosofia na área de Ontologia – CCSA, Francisco Beltrão. E-mail: 
crisgrab_@hotmail.com. 
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voltada aos idosos, há políticas públicas concernentes à educação. Com vistas a tais 

objetivos é que os projetos voltados à terceira idade ganham contornos cada vez mais 

relevantes (ANDRADE, 2010). 

A Universidade Aberta à Terceira Idade circunscreve a possibilidade de inserção do 

idoso em um espaço educacional, mesmo que não formal, que pretende aquisição de 

conhecimento e seu aperfeiçoamento, à integração social, a valorização da pessoa, a 

elevação da autoestima e do autoconhecimento, conhecimento de seus direitos entre 

outras questões, ou seja, é nesses espaços que esse contingente da população exerce 

sua plena cidadania (OLIVEIRA, 2015). 

É preciso destacar que o envelhecer acarreta gradativas transformações em cada 

sujeito. O envelhecer é uma série de transformações nas relações sociais, no organismo  

e em aspectos psicológicos do sujeito e isso não é sinônimo de incapacitações ou 

invalidez no exercício de atividades durante a vida (OLIVEIRA, 2015). 

 
2 IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO 

 
É por meio da educação que o idoso (a) forma e contribui para sua formação 

crítica, e é por meio disso que este se mantém ativo e com plena consciência da sua 

própria velhice. Através desse processo é que a população idosa exigirá mais dignidade, 

respeito e compromisso sócio-político com as questões relacionadas à suas 

necessidades. A educação não é apenas como compensação ou instrumentalização, mas 

fundamentalmente como espaço de diálogo, capacitação, questionamentos e decisões 

(OLIVEIRA, 2015). 

O processo educacional não deve ser atrelado unicamente ao processo de 

escolarização, mas também as demais alternativas, como por exemplo as práticas de 

educação não formais. A que se ressaltar ainda, que a educação é uma prática social, e 

nesse sentido assume papel essencial junto ao idoso, visto que é nesses espaços que 

essa população consegue participar e exercer sua cidadania e assim melhorar sua 

qualidade de vida (CAMARANO, 2004). 

E nesse sentido, as Universidades Abertas à Terceira Idade, como uma forma de 

educação não formal, buscam estabelecer o espaço de diálogo e troca de conhecimento e 
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vivências entre seus participantes. Esse processo de experiências e vivências possibilita 

que tal público possa fazer novas escolhas, novas opções pessoais e sociais, além das 

informações e conhecimentos que são transmitidos sob um aspecto permanente de 

educação (ANDRADE, 2010). 

Assim, a educação permanente além de permitir que o idoso volte a estudar, é 

possível a ele refletir sobre sua vida, elaborar novos objetivos, ampliar suas habilidades e 

traçar novas estratégias para que possa alcança-las. Indo contra a realidade em que 

muitos idosos vivem, em um processo ocioso, com muito tempo livre e ausência de 

alternativas ocupacionais, sendo variáveis negativas para o cotidiano desses indivíduos 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

É por meio das políticas públicas, que há a elaboração de orientações e demais 

disposições, por meio de projetos, programas e pesquisas destinadas a desenvolver o 

acompanhamento e a busca por mecanismos que possam solucionar ou amenizar o que 

compreendemos ser um problema, e para isso é preciso que haja a compreensão de todo 

o processo e também dos impactos relacionados (ANDRADE, 2010). 

Como destaca Camarano, o envelhecimento da população é resultado de políticas 

assistencialistas para a melhoria de condições de vida, além do próprio desejo da 

população de viver cada vez mais. Nesse sentido, se elas não forem contínuas e/ou não 

houver investimento, ocorre a sua falência (CAMARANO, 2004). 

A principal estratégia para o empoderamento do idoso, com o intuito de superar a 

marginalização e os negativos estereótipos, é a construção de um olhar novo frente a 

velhice. A longevidade deve ser acompanhada de uma real melhoria na qualidade de vida 

dessa população, e sem dúvidas a educação é uma das principais ferramentas para 

auxiliar nesse processo (OLIVEIRA, 2015). 

A que se falar ainda, que a Lei 8842/94 propõe melhoria nas condições de estudo, 

com vistas a que o idoso consiga aprender, objetivando maior facilidade para isso, 

focalizando as necessidades de quem aprende e dinamizando a prática de quem ensina. 

Como também, objetiva que a população seja educada a entender realmente o processo 
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de envelhecimento, assim como criando projetos e iniciativas para a inclusão desse 

público (OLIVEIRA, 2015). 

Mesmo presente no Estatuto do Idoso, uma tentativa de inclusão do idoso, com 

vistas a respeitar as condições especificas de determinada faixa etária, ainda é ausente 

uma política pública capaz de assegurar uma educação de qualidade à essa população. 

O objetivo era que o Poder Público oportunizasse o devido acesso aos idosos, fornecesse 

cursos especiais para que estes pudessem integrar-se à vida moderna com mais 

efetividade (OLIVEIRA, 2015). 

 
4 CONCLUSÃO 

É pela busca de mais qualidade de educação para os idosos, conjuntamente com a 

preocupação e atenção de como se aprende, com a análise de como a aprendizagem 

realmente se efetiva é que é possível compreender o benefício disso para a sociedade e 

seu desenvolvimento. 

A educação do idoso deve ser encarada como um processo, um fato social, um 

processo existencial. A educação possibilita aos idosos, mudanças conceituais 

relacionados a velhice e ao envelhecimento. E é nesse sentido que é possível conduzir 

essa população a reflexões acerca do envelhecer e contribui até mesmo para a sua 

própria aceitação na condição de idoso. 

Devemos ter em mente que a educação permanente demonstra a necessidade de 

participação e ampliação dos sujeitos frente ao contexto social e cultural em que vivem, e 

dessa forma todo o processo de permanência à um processo que incentive e disponibilize 

mecanismos de educação corroboram para a melhoria nas relações interpessoais, na 

compreensão do mundo e na qualidade de vida dos indivíduos. 

 

 
Procedimentos Adotados 

 
A população beneficiada é a Terceira Idade. A metodologia adotada no projeto é a 
ministração de aulas presenciais, assim como escuta aos alunos matriculados no projeto. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
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Resumo 
 

O projeto Geração foi criado em 2019 e tem por objetivo oferecer promoção de saúde 
por meio do envelhecimento ativo, e a troca de experiências e conhecimentos em encontros 
presenciais entre professores e graduandos do curso de enfermagem com idosas com 60 
anos e mais. Em decorrência da pandemia da COVID-19 as atividades do projeto passaram 
a ser realizadas de forma remota. Desse modo relatamos a experiência de construção de 
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vídeos com mensagens de encerramento de atividades do projeto e de felicitações de Natal 
e Ano Novo. 

 
 

Apresentação 
 

Em 2019 foi criado o Projeto de Extensão “GerAção”, direcionado para mulheres 
idosas com 60 anos ou mais, com o objetivo de oferecer atividades de promoção da saúde 
como parte integrante da concepção de envelhecimento ativo, por meio de atividades 
educativas, artísticas e recreativas.  

No mesmo ano, foram desenvolvidas diferentes atividades pelos acadêmicos do 
curso de Enfermagem, juntamente com as professoras do curso de enfermagem e uma 
colaboradora externa. Os encontros com as idosas eram realizados de forma quinzenal e 
presencial nas salas de aula da Unioeste, campus de Cascavel. 

A partir dos encontros realizados em 2019 foi possível estabelecer um ambiente de 
compartilhamento de saberes, de experiências e de formação de vínculo. E com isso, as 
idosas reiteraram o interesse em permanecer ativamente no projeto. 

Contudo, no início de 2020 foi descoberto um novo vírus SARS-CoV-2, com alta 
transmissibilidade, causador de uma doença infecciosa de evolução rápida capaz de causar 
doença leve à grave. Com base no panorama mundial do momento, em março de 2020 a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de pandemia da COVID-19 (OPAS, 
2020). 

Devido a necessidade de distanciamento social e suspensão das atividades 
presenciais pela universidade, o projeto continuou desenvolvendo as suas ações de forma 
remota, através do uso do aplicativo WhatsApp, junto a toda equipe e idosas a fim de 
possibilitar transmissão de conhecimento científico, desenvolvimento de atividades 
diversas e a manutenção do vínculo com os envolvidos.  

No decorrer do ano foram realizadas atividades de educação em saúde, artes 
manuais, álbum de fotografias, jardinagem, entre outras, visando sempre a interação entre 
idosas, graduandos, docentes e colaboradora externa, via aplicativo. No final, de 2020, viu-
se então, a necessidade de elaborar vídeos de agradecimento pela participação ativa de 
cada integrante do projeto nesta modalidade. 

Conforme Diniz et al. (2020), as ações extensionistas auxiliam na construção 
profissional e social dos estudantes, tornando-os profissionais integrados com a situação 
vivenciada pela comunidade local, buscando alternativas em prol de uma assistência de 
qualidade, o que possibilita a conscientização dos indivíduos como agentes 
transformadores. 

Este relato de experiência busca descrever a elaboração de vídeos de encerramento 
das atividades do projeto pela equipe, direcionados as idosas. 

 
 

Procedimentos adotados 
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Foram elaborados dois vídeos, sendo o primeiro com mensagens de encerramento 
das atividades remotas do projeto em 2020 e o segundo com mensagens de felicitações de 
natal e ano novo. Para a confecção destes, alunos e professores da equipe receberam as 
seguintes orientações: gravar um vídeo com o dispositivo na orientação horizontal, 
transmitir a mensagem no tempo entre 20 e 30 segundos e dizer seu nome antes da 
mensagem. 

Os vídeos foram enviados para uma aluna responsável, via WhatsApp, arquivados 
e organizados com o primeiro nome das acadêmicas e professoras, e número de acordo 
com a ordem de envio. Posteriormente, a aluna responsável editou os vídeos no programa 
Adobe Premiere Pro CC 2015, sendo que as edições incluíram cortes nos vídeos, adição 
de música de fundo, adição de imagens animadas e correção de áudio.  

Participaram da atividade de forma espontânea e concordante aqueles alunos e 
professores interessados.  

Uma mensagem introdutória foi produzida para os dois vídeos maiores, pela aluna 
responsável pela edição, na forma de áudio (mp4a), com duração máxima de 45 segundos. 
Posteriormente, as mensagens foram agrupadas com a apresentação de imagens e 
músicas de acordo com o tema de cada vídeo, para melhor dinamicidade dos vídeos. 

Logo após a mensagem introdutória foram adicionados os vídeos das acadêmicas e 
das professoras, e ao fim inseridas imagens/fotos de atividades realizadas com as idosas 
durante os encontros presenciais ocorridos antes da pandemia. Esses passos foram 
aplicados nos dois vídeos maiores, o de encerramento das atividades e o de festas de fim 
e início de ano. 

Após finalizados, os dois vídeos maiores foram enviados para as acadêmicas e 
professoras do projeto pelo WhatsApp, a fim de se verificar a necessidade de correções 
antes do envio no grupo de WhatsApp das idosas. 

Depois de finalizados, o vídeo de encerramento das atividades permaneceu com a 
duração de quase seis minutos, enquanto o outro de felicitações pelas festas de fim e início 
de ano, com um pouco mais de quatro minutos. 

O vídeo de encerramento das atividades foi encaminhado via WhatsApp para as 
idosas e dias depois, próximo as datas comemorativas de final de ano o outro vídeo foi 
também encaminhado pelo mesmo aplicativo às idosas. 
 
Resultados  
 

No momento da confecção dos vídeos haviam na equipe do projeto 22 participantes, 
sendo 18 acadêmicos e 3 professoras de enfermagem e 1 colaboradora externa. Por 
motivos de não familiaridade com gravações de vídeos, 6 participantes optaram por não 
participar da atividade. 

Verificou-se que os vídeos sobre o encerramento das atividades do projeto geração 
foram gravados em locais diversificados, como jardins e cômodos da própria casa do aluno 
ou professor. Já os vídeos com mensagens de festas de fim e início de ano foram gravados 
em ambientes natalinos, enfeitados e coloridos. 

Detectou-se que todas as idosas, sendo 13 participantes do grupo de WhatsApp, 
assistiram aos dois vídeos e retornaram com feedbacks positivos e mensagens de 
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agradecimentos e felicitações a equipe do projeto. Também foi possível observar que o 
desenvolvimento de atividades como a elaboração de vídeos e seu uso em atividades 
remotas contribuíram para a reafirmação de vínculo entre equipe e idosas. 

Além disso, a atividade de criar os vídeos propiciou a aproximação dos integrantes 
da equipe, bem como momentos de superação pelas dificuldades inerentes ao uso de 
tecnologias.  

 
Considerações Finais 
 

Por meio dos vídeos produzidos foi possível reforçar o vínculo criado entre equipe e 
as idosas participantes do projeto, por meio de atividade remota utilizando-se da ferramenta 
Whatsapp. Observou-se que esse vínculo também foi mantido entre os membros da equipe. 
E que mesmo em uma situação de pandemia mundial e com recomendações de isolamento 
e distanciamento social, foi possível manter os laços afetivos e educativos. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Claudia Ross. E-mail: claudia.ross@unioeste.br. Fone: (45) 99975-3713.  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

CR: 57236/2019 
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INCLUSÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE: CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA  

 
Christiane Garcia Vilela1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 

Participantes: Lidiane Ines Datsch2, Luana Silvestre Pinto de Araujo3, Gabriela Luiza 
Martinelli4  

 
Área Temática: Saúde 

Linha de Extensão: Terceira Idade 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Inserção; tecnologias da informação e comunicação; idoso. 
 
Resumo 
 

Com o aumento da expectativa de vida, o idoso passou a ser um sujeito mais ativo 
na sociedade, ansiando por projetos futuros e acompanhando as transformações 
tecnológicas. A Internet despertou também interesse nos idosos, que atualmente buscam 
aprender a fazer uso dessa ferramenta como forma de interação social, principalmente com 
os mais jovens. Assim, o curso Informática Básica inserido no Projeto de Extensão 
“Humanidades para o envelhecimento saudável” vem sendo desenvolvido pela UNATI de 
Marechal Cândido Rondon para atender o público da terceira idade da região. O objetivo é 
demonstrar, ensinar e dar apoio aos idosos no que se trata das tecnologias da informação 
e da comunicação. O conteúdo ofertado contempla o ensino dos conceitos fundamentais 
da informática, as funções básicas dos dispositivos do computador, conceitos de hardware 
e software, utilização de editores de textos e uso da internet e de redes sociais, além de 
capacitar os alunos a criarem e implementarem perfis em redes sociais, fazer pesquisas 
em sites de buscas e de vídeos. Os resultados do curso ofertado em 2019 mostraram que 
o curso de Informática Básica oferecido pela UNATI proporcionou aos alunos a 
oportunidade de convivência em grupo, de inclusão digital e a possibilidade destes se 
atualizarem no mundo da informática e comunicação. A expectativa é que os 
conhecimentos adquiridos pelos idosos possam ser utilizados e replicados, principalmente 
no que diz respeito ao incentivo de outras pessoas da terceira idade, seja na comunidade 
onde moram ou mesmo entre seus familiares e amigos, beneficiando indiretamente mais 
pessoas. 

 
 
 

 
1 Médica Veterinária/ Doutora em Reprodução Animal, Zootecnia, Ciências Agrárias, campus Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: chrisg_vilela@hotmail.com. 
2 Estudante de Graduação em Zootecnia, Zootecnia, Ciências Agrárias, campus Marechal Cândido Rondon. 
E-mail: lidyannedaatsch@gmail.com. 
3 Estudante de graduação em Zootecnia, Zootecnia, Ciências Agrárias, campus Marechal Cândido Rondon. 
E-mail: luana.araujo.spa@gmail.com. 
4 Estudante de graduação em Zootecnia, Zootecnia, Ciências Agrárias, campus Marechal Cândido Rondon. 
E-mail: gabrielamartinelli99@hotmail.com. 
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Apresentação 
 

O perfil do idoso mudou muito nos últimos tempos. Tempos atrás, o idoso recolhia-
se ao seu aposento e vivia o resto de sua vida dedicado aos netos e revivendo suas 
lembranças. Atualmente, os idosos apresentam maior energia e anseiam por viver projetos 
futuros, por intervir nas mudanças sociais e políticas e até mesmo, por contribuir na 
produção (VIEIRA & SANTAROSA, 2009). 

Nos dias atuais com as revoluções tecnológicas, os idosos têm apresentado 
dificuldades em entender a nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológicos, como 
o uso de computadores, celulares, eletrodomésticos e caixas eletrônicos. Tornando o idoso 
um elemento de exclusão social (VERONA et al., 2006). 

Com o aumento da população idosa, consequentemente aumenta o número de 
idosos sem o conhecimento das novas tecnologias, gerando a necessidade de cursos 
específicos para atender essa faixa da população. Porém, existem poucas pesquisas 
relativas à aprendizagem específica do idoso (PIRES, 2013). Para a inclusão social do 
idoso, a educação é a via mais indicada e que lhe permite romper paradigmas e construir 
sua própria identidade, auxiliando-o a construir a sua velhice em uma outra perspectiva, 
mais ativa e inserida na família e na sociedade (VERONA et al., 2006). 

Para Marques, et al. (2016) é necessário que o idoso seja estimulado ao aprendizado 
das novas tecnologias, possibilitando tirá-lo de sua zona de conforto (lar, televisão, crochês, 
netos) e colocá-lo também em um caminho de novas aprendizagens que possam melhorar 
sua qualidade de vida. 

Nesse contexto, o curso Informática Básica inserido no Projeto de Extensão 
“Humanidades para o envelhecimento saudável” vem sendo desenvolvido para atender o 
público idoso da terceira idade da cidade de Marechal Cândido Rondon e região, e teve 
como objetivos: i) realizar a interação dos idosos com as tecnologias da informação e da 
comunicação II) realizar atendimentos aos idosos com dúvidas, dificuldades e problemas 
na utilização de computadores e de dispositivos móveis. 
 
Procedimentos Adotados 
 

Todas as atividades e o curso de informática oferecido através do projeto de 
extensão “Humanidades para o envelhecimento saudável” são gratuitos e foram 
ministrados no laboratório de extensão da UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido 
Rondon. Os cursos são propostos pelo coordenador e pelos professores colaboradores do 
projeto e são organizados e ministrados por alunos bolsistas e voluntários dos cursos de 
graduação da UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon. 

O curso foi ofertado no dia 14 de maio de 2019 com duração de 10 semanas, sendo 
uma aula semanal com duração de 2 horas. A princípio seria uma turma de 10 alunos, 
porém em função da demanda de alunos uma nova turma foi aberta. 

Desde o início das aulas, o curso foi organizado de forma que fosse possível realizar 
a inclusão digital dos idosos que nunca tiveram acesso a um computador e atender as 
dúvidas de outros que já possuíam conhecimentos básicos de informática e internet.  

1581



 

 

O conteúdo ofertado contemplou o ensino dos conceitos fundamentais da 
informática, funções básicas dos dispositivos de um computador, conceitos de hardware e 
software, utilização do editor de texto (word), uso da internet e redes sociais, capacitação 
dos alunos na criação e implementação de perfis em redes sociais (facebook), e pesquisas 
em sites de buscas e de vídeos. Além de aprender a “navegar” pela internet, a enviar e 
receber e-mails, a manipular aplicativos de redes sociais e a interagirem socialmente, 
contribuindo para que eles possam usufruir de todos 

Durante todo o curso, os bolsistas realizaram a organização, preparação e 
atualização do material didático de apoio (apostilas), visando facilitar o acompanhamento 
das aulas pelos alunos. O conteúdo elaborado era apresentado primeiro utilizando-se do 
recurso de multimídia, no Power point do pacote Windows, de forma a facilitar a 
compreensão do contexto e tópicos de cada aula pelos alunos. Posteriormente, os alunos 
tinham acesso a um computador (um computador para cada aluno) além disso alguns 
alunos levavam seu próprio computador (laptop). Também utilizavam seus próprios 
celulares. O atendimento então a partir daí era individualizado, de acordo com a evolução 
de cada um e com o interesse de aprendizado de cada um. 

Todos os atendimentos individuais dos idosos e o curso foram organizados e 
ministrados por alunos bolsistas dos cursos de graduação que frequentemente fazem 
adaptações e adequações das apostilas e das aulas, uma vez que o conteúdo precisa ser 
continuamente atualizado. E sempre sob orientação do Coordenador. Todo o conteúdo e a 
metodologia empregada era primeiro passada para o Coordenação para avaliação para 
então ser empregada no curso. Os bolsistas também são responsáveis pela divulgação dos 
cursos e pela inscrição dos alunos. Todas estas etapas são realizadas sob a supervisão do 
Coordenador da UNATI.  

Resultados 
 

Os resultados mostram que o curso de Informática Básica oferecido pela UNATI 
proporcionou aos alunos a oportunidade de convivência em grupo, de inclusão digital e a 
possibilidade destes se atualizarem um pouco na área de informática. A expectativa é que 
os conhecimentos adquiridos pelos idosos possam ser replicados, seja na comunidade 
onde moram ou mesmo entre seus familiares e amigos, beneficiando indiretamente mais 
pessoas e estimulando mais pessoas da terceira idade, que não tiveram na sua infância, 
adolescência e mesmo quando adultos o contato com essas tecnologias. 

Além dos conhecimentos básicos de informática adquiridos pelos idosos que 
frequentaram os cursos, as turmas formadas aprenderam a manipular um editor de textos, 
os benefícios que as ferramentas computacionais estudadas oferecem. 

Além disso, a satisfação dos alunos frequentadores da UNATI foi notória, pois muitos 
tiveram pela primeira vez a possibilidade de acesso a um computador e outros puderam 
atualizar seus conhecimentos na área de informática. Constatou-se também, a satisfação 
dos idosos durante os atendimentos individuais, onde eles tiveram a oportunidade de sanar 
suas dúvidas sobre a utilização, configuração dos seus notebooks, smartphones e tablets, 
bem como sobre a manipulação dos seus aplicativos. 
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Considerações Finais 
 

O curso de informática Básica implementado na UNATI/Campus Marechal Cândido 
Rondon, através do projeto de extensão “Humanidades para o envelhecimento saudável”, 
tem beneficiado muitos idosos, permitindo realizar a inclusão digital desse público e atender 
outros com conhecimentos básicos de informática, possibilitando assim, uma melhor 
qualidade de vida e a superação de barreiras da inserção nas mídias sociais. Além disso, 
nota-se que os alunos têm suas habilidades desenvolvidas ao longo do projeto e estão cada 
vez mais dispostos a aprender algo novo. 

Conclui-se que o curso possibilita aos idosos criar círculos de amizades e usufruir 
dos benefícios dos serviços digitais, uma vez que o uso de um computador torna possível 
a comunicação entre familiares distantes, e a localização de amigos através das redes 
sociais. Além disso, o processo de aprendizagem na terceira idade estimula o 
desenvolvimento de outras áreas do cérebro, o que por sua vez retarda ou até mesmo inibe 
doenças degenerativas. Também o curso cria um espaço de convivência em grupo, onde 
o idoso pode valorizar seus talentos e potenciais, estimulando assim sua vontade de viver. 

Em relação aos bolsistas, nota-se que a participação deles no projeto atuando como 
professores, contribuiu no seu processo de ensino, aprendizagem, na sua formação 
acadêmica e nas suas transformações pessoais. 

Finalmente, conclui-se que a presença da comunidade dentro da Universidade e 
vice-versa, faz com que seja possível democratizar o conhecimento acadêmico e 
consequentemente, permitir a interação universidade e sociedade. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Campus de Marechal Cândido Rondon, sala da UNATI, e-mail: 
lidyannedaatsch@gmail.com, telefone: (45)9.9911-1164. 
Campus de Marechal Cândido Rondon, sala da UNATI, e-mail: chrisg_vilela@hotmail.com, 
telefone: (45)9.9930-9619. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
Projeto Humanidades para o Envelhecimento Saudável - Atividades de Extensão  
46062/2015. 
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Pinho19, Leda Aparecida Vanelli Nabuco Gouvêa20, Fabieli Borges21, Denise de Fátima 
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Área Temática: Saúde  

Linha de Extensão: Terceira Idade 
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: saúde; envelhecimento ativo; mulheres 
 
Resumo 
 
O Projeto Geração, é uma atividade de extensão universitária da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná campus Cascavel, criado em 2019, sendo desenvolvido por docentes e 
discentes do curso de Enfermagem. O público-alvo do projeto foram mulheres idosas, tendo 

                                            
1 Docente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: claudiross@gmail.com  
2 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: lauana.finatto@unioeste.br  
3 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: gabriely.voigt@unioeste.br  
4 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: laura.bonatto@unioeste.br  
5 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: camila.luiz1@unioeste.br  
6 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: carolina.pasinatto@unioeste.br  
7 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: juliane.oliveira1@unioeste.br  
8 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: jusmara.santos@unioeste.br  
9 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: jessica.sousa@unioeste.br  
10 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: giovanna.grando1@unioeste.br  
11Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: leticia.squizatto1@unioeste.br  
12 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: greice.flesch@unioeste.br  
13 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: vanessa.valgas@unioeste.br  
14 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: greici.mattei@unioeste.br  
15 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: alana.czaika@unioeste.br  
16 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: felipe.fideles@unioeste.br  
17 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: maria.mucelini@unioeste.br  
18 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: bruna.martins4@unioeste.br  
19 Discente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: sara.pinho@unioeste.br  
20Docente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: leda.gouvea@unioeste.br  
21Docente, Enfermagem, CCBS, Cascavel. E-mail: fabieli.borges@unioeste.br  
22Docente, Enfermagem, Unipar, Cascavel. E-mail: denisehoffmannrigo@yahoo.com  
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como objetivo a promoção do envelhecimento ativo mediante atividades educativas, 
artísticas e recreativas.  
 
Apresentação 

 
O envelhecimento populacional que vem ocorrendo em todo o mundo nas últimas 

décadas, implica na necessidade de implementação de políticas e programas no intuito de 
atender as demandas específicas dessa faixa etária, pautadas no princípio do 
envelhecimento ativo (OMS, 2005). Entende-se por envelhecimento ativo a garantia da 
saúde, da participação e da segurança. Consiste ainda, no bem-estar físico, mental e social 
(OMS, 2005). Dessa forma, para assegurar o primeiro pilar do envelhecimento ativo, visa-
se a promoção da capacidade física, da saúde mental e das relações sociais. O segundo 
pilar, refere-se à participação na sociedade, na economia, na cultura, entre outros, 
respeitando as capacidades, necessidades, vontades e direitos humanos, contribuindo para 
um desempenho social enquanto envelhecem. Já a segurança, terceiro pilar, está 
relacionada à proteção, dignidade e o auxílio às pessoas idosas (OMS, 2005; AZEVEDO, 
2015). 

Nesta lente, o “Projeto Geração”, criado em 2019, tem por objetivo geral oferecer às 
mulheres idosas atividades de promoção da saúde como parte integrante da concepção de 
envelhecimento ativo, promovida mediante atividades educativas, artísticas e recreativas, 
que atenda às peculiaridades das mulheres participantes.  As contribuições decorrentes da 
implementação deste projeto dizem respeito: i) em relação a extensão como espaço 
constituinte da formação acadêmica e a interação entre estudantes e mulheres com mais 
de 60 anos, no qual oportunizou o desenvolvimento de habilidades de comunicação, 
observação e intervenções assertivas;  ii) socialmente propiciar a vinda de mulheres com 
mais de 60 anos à sala de aula da Universidade gerando um espaço de encontro; iii) nesta 
dinâmica de interação intergeracional produzir um espaço de compartilhamento de saberes, 
desenvolvimento ou preservação de habilidades manuais, lúdicas e artísticas, que, por meio 
da socialização entre as mulheres e extensionistas, também se tornar um espaço em que 
elas geraram um ambiente de aprendizado; 

Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho consiste em descrever quais e como as 
atividades foram desenvolvidas no projeto Geração.  
 
Procedimentos Adotados 
 

As atividades extensionistas foram divididas em três momentos: sala de aula (Figura 
1), interação contínua no grupo WhatsApp e desenvolvimento de vídeos educativos. Em 
sala de aula participaram assiduamente, 13 mulheres, cadastradas em formulário, 
acompanhado de assinatura de um Termo de Consentimento de Uso de Imagem, para fins 
acadêmicos, duas iniciaram a participação, mas não deram continuidade. Os encontros 
foram realizados em sala de aula (previamente agendada para uso contínuo nas quintas-
feiras à tarde, no primeiro andar devido acessibilidade e banheiro próximo), decorada pelos 
extensionistas e organização das cadeiras conforme a atividade (círculo, duplas, grande 
mesa central com as carteiras).  
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 O planejamento das atividades presenciais foi sendo construído no processo de 
encontros de professores e extensionistas sendo consolidado os seguintes momentos de 
cada encontro: 1 – Decoração da sala, recepção e apresentação do tema do dia; 2 – 
Explanação por extensionistas ou docentes sobre o tema do dia; 3 – Distribuição do material 
para a  atividade manual complementar ao tema; 4 – Apresentação dos trabalhos 
realizados, percepções das mulheres, interação com o grande grupo; 5 – Recitação de um 
poema relacionado ao tema do dia; 6 – Encerramento com agendamento de encontro 
vindouro e, eventualmente, entrega de alguma atividade a ser realizada em domicilio, 
organização e limpeza da sala.  

 

 
Figura 1 – Integrantes do Projeto Geração no primeiro encontro do grupo. 

Fonte: Dados do projeto, Cascavel-PR, 2019. 
 

  As reuniões referentes ao ano de 2019 do Projeto Geração foram registradas em 
forma de Memórias de Reuniões, conforme o objetivo dos encontros, sendo impressas e 
assinadas pelos participantes e armazenadas em arquivo físico e digital.  

Os encontros com as idosas ocorreram a cada quinze dias, sendo que no intervalo 
entre eles, os acadêmicos e docentes debatiam sobre a temática para o próximo encontro, 
elaboravam o projeto de ação e assim como realizavam a confecção do material necessário 
para fundamentar as atividades. Os materiais utilizados foram adquiridos mediante doação 
e recursos próprios das docentes, nos quais incluíam tintas, EVA, cartolinas, palitos, 
adornos (lantejoulas, glitter, strass, entre outros).  
   A princípio foi criado um Grupo WhatsApp para as docentes enviarem informações 
sobre o projeto para a participantes, contudo, aos poucos foi se delineando um espaço de 
interações importantes. Em março de 2020, de acordo com o Decreto Nº 4230, de 16 de 
março de 2020, o Estado do Paraná como medida de enfrentamento da Pandemia da 
Covid-19 decretou a suspensão total das aulas e atividades práticas presenciais em todas 
as instituições de ensino (Ato Executivo nº 021/2020 de 16/03/2020 suspendeu as 
atividades presenciais da Unioeste). Diante da oportunidade gerada pela Resolução nº 
058/2020-CEPE, de 21 de maio de 2020, foi possível organizar atividades com as 
participantes do projeto via suporte tecnológico como Smarthphone por meio do aplicativo 
WhatsApp, veiculou-se informações a fim de dirimir dúvidas em relação a pandemia, 
orientar sobre Fake News entre outras mensagens encaminhadas em relação a exercícios 
físicos, atividades manuais, constituindo-se assim, um segundo momento de trabalho com 
as participantes. Dentre as atividades realizadas pelas acadêmicas e especificamente 
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voltadas para educação em saúde em relação a Covid-19 foram a produção de vídeos 
educativos (terceiro momento). Para isso, foram utilizados programas como PowerPoint, 
Movie Maker, Canva e VideoPad.  

Além disso, foram também realizados encontros no período de outubro a dezembro 
entre docentes e discentes via Microsoft Teams, para discussão e planejamento de 
atividades para o ano de 2021, para uma possível retomada das atividades presenciais.  No 
início do ano de 2021, o grupo optou por suspender temporariamente as atividades, por 
período indeterminado, por conta da inviabilidade da continuidade das atividades. As idosas 
foram informadas da decisão, via WhatsApp por meio de uma mensagem de voz feita pela 
Coordenação e sub coordenação do projeto, por uma Carta de Despedida e por mensagens 
de agradecimento de algumas acadêmicas integrantes do projeto.  
 
Resultados 
 

As 13 mulheres idosas participantes do projeto são caracterizadas 
sociodemograficamente na tabela que segue (Tabela 1).  

 
Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das mulheres idosas participantes do 

Projeto Geração, Unioeste, Cascavel, Brasil, 2019 - 2020. 
 

  

                                                                      Fonte: Dados do projeto, Cascavel-PR, 2019. 
 
Ao todo, foram realizados 20 encontros presenciais no ano de 2019, 15 destinados 

ao planejamento e preparo dos materiais e atividades e cinco a execução do plano, com as 
idosas, sendo abordadas as seguintes temáticas em cada um dos encontros: 1) 

Variável Nº 

 
 
 
 
      Idade 

57 01 

61 01 

62 01 

66 02 

67 01 

68 03 

69 02 

72 01 

80 01 

 
  Estado Civil  

Solteira 01 

Casada 02 

Divorciada 03 

Viúva 07 

 
 
  Escolaridade 

Fundamental 
Incompleto  

01 

Fundamental Completo 05 

Médio Completo 05 

Superior Completo 02 

TOTAL 13 
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Apresentação do grupo e reflexão sobre a vida de mulher após 60 anos – atividade manual 
decoração de uma caixinha baú como representação da vida; 2) A jardinagem como um 
aprendizado sobre o cuidado de si – atividade manual foi o plantio de mudas de suculentas 
em vasinhos compondo um micro-jardim; 3) Cores e Saúde – atividade pintura de desenhos 
impressos em sala, entregue pasta com vários desenhos sendo um para entregarem no 
próximo encontro; 4) Varal Geração em cores – atividade decoração de moldura para 
colocar no desenho colorido que foi trazido pelas idosas e montada apresentação em um 
varal na sala com exposição das mulheres sobre opções de desenho e cores; e 5) Geração 
em sabores – dinâmicas envolvendo as mulheres com troca de receitas natalinas que foram 
impressas e entregues no encontro junto com um caderno e materiais decorativos para 
comporem um caderno de receitas (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Encontros presenciais com idosas do Projeto Geração. 

 
No Grupo WhatsApp houve interação contínua entre professoras, idosas e algumas 

alunas inseridas a fim de colaboração em mensagens educativas. Muitas mensagens 
compartilhadas ao longo do projeto, em torno de 3.600 mídias (fotos, vídeos, áudios), além 
de cartilhas e outros materiais que professores e alunas foram recebendo sobre Covid-19 
e, didaticamente eram apropriados a elas.   

Um total de 10 vídeos foram elaborados e compartilhados no WhatsApp com temas 
pertinentes para o contexto, a saber: 1) O que é a Covid-19; 2) Tratamento da Covid-19; 3) 
Medidas de prevenção da Covid-19; 4) Distanciamento social; 5) Higienização das mãos; 
6) Cuidados com a alimentação em tempos de pandemia; 7) Orientações sobre o uso de 
máscaras; e 8) Orientações sobre o uso de desinfetantes e antissépticos. Os outros dois 
vídeos, foram criados em novembro e dezembro, referente ao: 1) encerramento das 
atividades remotas do projeto e 2) mensagens de natal e ano novo. 

Em relação ao acesso a tecnologia houve uma das mulheres que não tinha 
Smarthphone, e, neste sentido, não participou desse momento do projeto. As demais, 
interagiam diariamente no grupo coletivo ou individualmente com as docentes. Além disso, 
as atividades realizadas por meio da plataforma Microsoft Teams, envolveram dinâmicas 
em grupo sobre os temas: 1) Comunicação no processo de interação com idosos por meio 
da comunicação não violenta; 2) O uso de Ferramentas digitais na interação com idosos e 
3) A importância do lúdico para a saúde do idoso. 
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Durante todo o andamento do projeto as mulheres idosas forneciam um feedback 
positivo por meio de expressões, relatos e descrições frente aos materiais produzidos e 
compartilhados. Foi possível perceber as muitas memórias positivas criadas entre 
acadêmicas, docentes e mulheres participantes, seja através das atividades presenciais, 
na qual a troca do conhecimento universitário e da experiencia anciã foi ofertada, assim 
como nas atividades remotas e mensagens com as participantes via WhatsApp, nas quais 
prezou-se pela descontração do momento de isolamento social particularmente difícil para 
o publico idoso.  
 
Considerações Finais 
 

Apesar da necessidade de encerrar as atividades presenciais, decorrente da 
situação causada pelo Covid-19 afetando a segurança de acadêmicos, docentes e 
principalmente, das participantes que se encontram no grupo de risco, foi possível observar 
com o projeto, como atividades voltadas a comunidade em geral podem ser efetivas. Da 
mesma forma, percebe-se a importância de projetos de extensão que realmente abordem 
a qualidade de vida e saúde mental de forma lúdica, sem necessariamente passar um 
conteúdo pragmático ou uma orientação voltada exclusivamente ao âmbito universitário. 
Também foi possível visualizar, como é possível realizar atividades extensionistas de forma 
remota, mesmo com suas limitações. Conclui-se que atividades como o Projeto Geração, 
fazem bem a comunidade e aproximam os laços entre universidade e a população, 
desmistificando paradigmas de que o âmbito universitário não possibilita interações ou faça-
se no ensino interno.  
 
Forma(s) de contato com a ação  
 
claudiross@gmail.com (Coordenadora do Projeto)/ lauana.finatto@unioeste.br  
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 

CR: 57236/2019 

 
Referências 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Envelhecimento ativo: uma política de 
saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 
 
AZEVEDO, M. S. A. O envelhecimento ativo e a qualidade de vida: uma revisão 
integrativa. 2015. Dissertação (Mestrado em Enfermagem do Porto) – Escola Superior de 
Enfermagem do Porto, Porto, 2015. 
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SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE 

EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ- IMPACTO DO 
ISOLAMENTO SOCIAL. 

 
Alberto Saturno Madureira1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Lucas De Lima Tosti2, Larissa Rosa da Silva3, Andressa Boff Soares4 
 

Área Temática: (Saúde) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 
Palavras-chave: Depressão; Idoso; Isolamento Social. 

 
Resumo 
 
Com a pandemia, o isolamento Social fez-se necessário para frear a disseminação da 
doença. Com isso, a convivência e mobilidade dos idosos foram muito afetadas. Dessa 
forma, o presente estudo objetivou avaliar possíveis sintomas depressivos em idosos de 
um projeto de extensão. Identificou-se que durante o período da pandemia alguns idosos 
apresentaram sintomas leves de depressão. Conclui-se que a saúde mental do idoso tem 
sido impactada devido a pandemia. 
 
Apresentação 
 
A população brasileira está se tornando cada vez mais envelhecida. Segundo dados de 
IBGE (2018) o Brasil possui 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, a expectativa 
até 2043 é que o público idoso se torne um quarto da população. A explicação para tal 
crescimento se dá pela diminuição da taxa de fecundação (SILVA   et.  al, 2020). Segundo 
Silva et al. (2017) um dos principais pontos que chama a atenção ao envelhecimento 
populacional é o aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que vem se 
tornando a maior causa de morte e incapacidade no mundo. Dentre as doenças crônicas 
não transmissíveis os sintomas depressivos evidenciam-se na população idosa. 
A depressão atua como um fator negativo muito agravante na vida do idoso, pois é uma 
condição clínica que aumenta a morbimortalidade, declínio da capacidade funcional e 
qualidade de vida (PARADELA et al, 2011). 

 
1 Doutor, Educação Física- bacharelado, CCHEL, Marechal C. Rondon. E-mail: 
Albertosmadureira@gmail.com 
2 Graduando, Educação Física- Bacharelado, CCHEL, Marechal C. Rondon. E-mail: 
lucas.lima.tosti@gmail.com. 
3 Doutora, Educação Física- Bacharelado, CCHEL, Marechal C. Rondon. E-mail: Larissa.silva99@gmail.com. 
4 Graduando, Educação Física- Bacharelado, CCHEL, Marechal C. Rondon. E-mail: 
Andressaboffsoares@gmail.com. 
 

1591



 

 

Em indivíduos com mais de 60 anos as desordens psicológicas, como transtorno de humor, 
são comuns. Dentre as variações de humor está relacionado os sintomas depressivos 
clinicamente significativos (SDCS) (PARADELA et al., 2011). 
Com a pandemia do Novo Corona Vírus, o isolamento Social fez-se necessário para tentar 
frear a disseminação da doença. Com isso, a convivência e mobilidade dos idosos foram 
muito afetadas, levando em consideração que são mais suscetíveis a contrair a doença e 
o quadro da doença evolui em uma velocidade maior. Dessa forma, o presente estudo 
objetivou avaliar possíveis sintomas depressivos, em virtude do isolamento social, em 
participantes do projeto Coração de Ouro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Campus de Marechal C. Rondon. 
 
Procedimentos Adotados 
Os voluntários da pesquisa são participantes do projeto de extensão Coração de Ouro, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Campus de Marechal C. Rondon.  
Esta pesquisa permitirá aos leitores observar mudanças no comportamento psicológico de 
idosos que tiveram sua rotina de exercício físico interrompida em virtude da pandemia do 
novo Corona Vírus (SARS-COV2) e do atendimento nas dependências da Unioeste em 
virtude do Decreto Estadual n° 4.230 de 16 de Março de 2020. 
Os dados foram coletados em duas ocasiões distintas. Num primeiro momento foi realizada 
a caracterização da amostra com: Idade, sexo e peso corporal. Por consequência da 
disseminação do Covid-19 e do isolamento social, a aplicação do Inventário de depressão 
de Beck (1961) foi realizada de forma on-line exclusiva com cada idoso pertencente ao 
projeto de extensão Coração de Ouro. Os indivíduos foram contextualizados, sobre todo 
procedimento, anteriormente a data de aplicação, dessa forma, o procedimento adotado foi 
de pergunta e resposta com a utilização de recortes do documento em pdf. A plataforma 
escolhida para a aplicação do questionário foi o Whatsapp, pois o público idoso atendido 
pelo projeto possui familiaridade com essa plataforma digital.  
Como critérios de inclusão na pesquisa o indivíduo precisava: a) fazer parte do projeto de 
extensão Coração de Ouro; b) ter participado das avaliações do inicio do semestre em 
Março de 2020 e c) realizar todo processo do questionário. O projeto contou com 24 
indivíduos participantes no início de 2020, dessa população 18 pessoas retornaram o 
primeiro contato e 11 realizaram todo o processo. A amostra conta com 11 indivíduos, 
sendo 9 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. 
A tabulação e análise descritiva dos dados de caracterização da amostra foi feito pelo Excel 
(versão 2016).Os do inventário de Beck et al. (1961) foram analisados de forma clínica.   
 
Resultados 
 
Caracterização 
 
A amostra foi composta por 11 indivíduos que voluntariamente participaram de todo 
processo de coleta de dados vinculado ao projeto de extensão Coração de Ouro. Os 
participantes apresentaram média de idade de 70,18 ± 5,82 anos e a média de peso de 
70,88 ± 14,29 kg. Entre os homens a média de idade é de 75 ± 2,82 anos com peso médio 
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de 84,82 ± 19,76 Kg. Para as mulheres a média de idade é de 69,11 ± 5,86 anos e o peso 
médio de 67,78 ± 12,13 Kg. 
 
Inventário de depressão de Beck  
 
Para avaliar a presença de sintomas depressivos foi utilizado o questionário de Beck et 
al.(1961), o qual é composto por 21 questões de cunho objetivo com respostas elencadas 
de 0 a 3. A resposta assinalada contará como somatório no final para gerar um índice que 
será classificado como depressão leve, depressão moderada e depressão severa. O 
indivíduo será classificado como: não apresenta sintomas depressivos caso chegue a 
somar até 9 pontos; sintomas de depressão leve o indivíduo precisar somar de 10 a 19 
pontos; sintomas de depressão moderada a soma das respostas precisa estar entre 20 e 
30 pontos; e para que o indivíduo seja classificado com sintomas severos de depressão a 
sua pontuação precisa atingir valores acima dos 30 pontos.  
Abaixo, na tabela 1, estão apresentados os dados de depressão aplicados em março (inicio) 
e junho (durante o período da pandemia) de 2020. seguem os dados extraídos da aplicação 
desse inventário em alguns idosos participantes do projeto Coração de Ouro: 
 
Tabela 1 – Sintomas depressivos no início e durante a pandemia.    
 

 Escore  
Março 

Classificação 
 Março 

Escore  
Junho 

Classificação  
Junho 

1 12 Leve ⃰ 7 Não apresenta 

2 4 Não apresenta 3 Não apresenta 

3 6 Não apresenta 5 Não apresenta 

4 8 Não apresenta 11 Leve⃰  

5 12 Leve ⃰ 11  Leve ⃰

6 5 Não apresenta 11  Leve ⃰

7 6 Não apresenta 8 Não apresenta 

8 5 Não apresenta 5 Não apresenta 

9 0 Não apresenta 0 Não apresenta 

10 7 Não apresenta 10  Leve ⃰

11 NR NR 14  Leve ⃰
Nota: Não apresenta= Não apresenta sintomas depressivos; ⃰ = Sintomas leves de depressão; NR =não 
realizou a avaliação. 

 

 
Os dados coletados em junho de 2020 revelam que dos 11 indivíduos que foram avaliados 
cinco (5) apresentaram sintomas de depressão leve durante o isolamento social devido a 
propagação do Novo Corona Vírus. Nenhum indivíduo apresentou sintomas de depressão 
moderada ou severa. Ainda sobre esses dados cabe exultar que, dentre os 11 indivíduos 
avaliados através do Inventário de Depressão de Beck seis (6) não apresentaram 
alterações de comportamento que evidenciasse algum sintoma depressivo permanecendo 
na classificação normal, segundo suas respectivas respostas. Quando comparados ao 
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período inicial, identificou-se três (3) indivíduos com classificação inicial normal passaram 
a apresentar sintomas de depressão leve durante a pandemia.  
Na figura 1, será apresentado uma fotografia de um momento de interação social frequente 
no grupo, que devido ao isolamento social imposto pela pandemia não aconteceu durante 
o ano de 2020. 

 
 
Figura 1 – Foto do grupo Coração de Ouro em uma confraternização. 
 
Considerações Finais 
 
Os resultados desse estudo evidenciam um dos efeitos que o isolamento social tem 
causado na população idosa brasileira. O isolamento familiar, como também o medo da 
doença e o fator de risco de agravo do vírus ser maior na população mais velha pode 
propiciar o aparecimento de sentimentos de solidão, abandono, exclusão social que 
venham propiciar o aparecimento de alterações psicológicas como ansiedade e a 
depressão, de fato.  
Para os próximos meses cabe a preocupação com o desgaste psicológico que a pandemia 
da Covid- 19 causou e tem causado a todas as faixas etárias, mas principalmente aos 
idosos que são o grupo mais vulnerável no combate ao vírus. Pode-se externar que, nos 
próximos meses a demanda por atendimento psicológico tenha um aumento em virtude de 
tudo que está acontecendo no cenário mundial atualmente. 
Vale ressaltar que, o questionário não anula nenhum acompanhamento médico, pelo 
contrário, evidencia a necessidade de um devido atendimento profissional já que o mesmo 
não garante um diagnóstico de doença psicológica apenas um prognóstico de sintomas que 
despertam o cuidado e a necessidade médica. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
E-mail: lucas.lima.tosti@gmail.com 
Telefone: (44) 99708-2700 
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Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
8986/2003 (numero do cadastro do projeto) 
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UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE - UNATI 

 

Aline Patrícia Henz 1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Maria Luiza Baldessar2  

 

Área Temática: (Educação) 
Linha de Extensão: (Terceira Idade) 

Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Educação; Universidade; Idoso. 
 
Resumo 

 
Esse artigo tem por objetivo apresentar quais as reais intenções, objetivos, funções e 
resultados obtidos com o projeto Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI) no 

campus de Foz do Iguaçu. O programa abre espaço para inserção de indivíduos idosos 
no ambiente universitário, que visa melhorar a qualidade de vida e estimulara analise 
crítica destes indivíduos propiciando sua integração social. As aulas são ministradas 

semanalmente para pessoas com idade acima de 60 anos. Pretende-se atender cerca de 
120 pessoas por semestre, agregando conhecimento para um envelhecimento saudável e 
possibilitando a troca de experiências entre os idosos fortalecendo os vínculos de 

amizades. O espaço aberto pela Universidade a estes alunos tem trazido experiências 
enriquecedoras tanto para a equipe que além de trabalhar, aprende com eles, quanto 
para os alunos que tornam-se cada vez mais ativos e buscam mais autonomia. 

 
Apresentação 
 

Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI) foi criada em 1983, na Universidade 
Federal de Santa Catarina, em 1990, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
com o intuito de promover educação e autonomia aos idosos (MOLITERNO et al., 2012). 

Na Unioeste, a UNATI é um programa de extensão universitária, vinculada à Pró-
Reitoria de Extensão, com caráter multidisciplinar e contínuo. Em 2008 as atividades se 
iniciaram em Foz do Iguaçu, vinculado com o campus de Toledo, contudo, em 2010 

tornou-se um programa autônomo no campus de Foz do Iguaçu. 
Os objetivos do programa UNATI – Unioeste são: 

 Possibilitar a discussão de temas relativos à política do idoso, envolvendo seu 

cotidiano e as complexas relações sociais; 

                                              
1 Docente do curso de hotelaria e Coordenadora do Programa Unati Foz do Iguaçu, Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: alinepatriciah@yahoo.com.br  
2 Acadêmica, História, Diretório Acadêmico dos Estudantes Latino Americanos e Caribenhos de História, 
Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: marialuizabaldessar@hotmail.com.br 
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 Estimular a análise crítica e adotar ações institucionais de maneira a propiciar 

qualidade de vida, participação democrática e perspectiva de maior interação social ao 

idoso; 

 Implementar ações curriculares e extensionistas na Unioeste visando a formação 

acadêmica profissional, com vistas à valorização e respeito ao Estatuto do Idoso, por 

meio de atividades culturais, educacionais, sociais, econômicas e lazer; 

 Possibilitar acesso a atividades culturais, educacionais, sociais, econômicas e de 

lazer ao idoso em sua comunidade; 

 Articular a teoria à prática na busca de conteúdos, instrumentos e técnicas que 

possibilitem a resolução de problemas concretos, como de geração formativa de 

conhecimentos, de prestação de serviço e de transformação, tanto dos aspectos 

cognitivos como afetivos e sociais, relacionados à terceira idade; 

 Buscar e ocupar espaço junto aos cursos de extensão da universidade com 

projetos arrojados e inovadores, com perspectiva interdisciplinar e com temas que 

envolvam o processo de envelhecimento e direitos dos idosos; 

 Propiciar espaço e atividades de integração e convivência profícua para o idoso, 

permitindo troca de experiências, qualidade de vida e educação continuada; 

 Preparar recursos humanos, internos e externos, para atuar nessa área, e 

promover o intercâmbio nacional e internacional com outras instituições, visando o 

desenvolvimento da Unati/Unioeste. 

O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI de Foz do Iguaçu atingiu seu 

objetivo com a criação de espaço na Universidade para a inserção da população adulta 

e/ou idosa para a formação política, social, econômica e cultural quanto ao 

desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades em todos os aspectos. A UNATI 

foi constituída, objetivando buscar junto à Universidade, fonte contínua de geração de 

conhecimentos, um espaço que propicie a inclusão, integração de pessoas da terceira 

idade, socializando conhecimento e compartilhando experiências e conteúdos básicos 

que possam agregar valor e até mesmo a reinserção dessa população na sociedade local 

e regional em todos os segmentos. 
 
 

Procedimentos Adotados 

 
As atividades oferecidas na UNATI são para pessoas com idade acima de 60 anos. As 
aulas são ministradas semanalmente e ocorrem todas as quintas-feiras alicerçadas em 
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três eixos estruturantes: Educação, Saúde e Inserção Social. Algumas das atividades 
realizadas no espaço são baseadas na interação lúdica, entretenimento com base na arte, 
turismo e cultura, atividades de conhecimentos gerais, aulas de informática, língua 

estrangeira, além de noções básicas de direito, saúde preventiva e nutrição.  
Paralelamente, são desenvolvidas participações em eventos municipais, regionais e 
nacionais, bem como visitas técnicas à Itaipu Binacional, PTI - Parque Tecnológico de 

Itaipu, Parque Nacional do Iguaçu, Eco museu de Itaipu, Aterro Sanitário, Pólo 
Astronômico e outros. Todas essas atividades são coordenadas por professores e 
voluntários, que acompanham os estudantes durante o seu desenvolvimento. 

 
Resultados 
 

         Oportunizar reflexões sobre o envelhecimento, enfocando aspectos biopsicológicos, 
psicossociais, culturais, filosóficos, políticos, jurídicos, religiosos e econômicos. Na 
perspectiva de que todos devem estar preparados para enfrentar e solucionar a 

problemática de envelhecimento populacional, a universidade propõe o trabalho com 
idosos como uma abordagem inter e multidisciplinar, contribuindo para o resgate de 
valores culturais, da autoestima e da alegria de viver. Pretende-se atender 

trimestralmente 120 pessoas idosas cuja formação venha agregar valores que permitam 
um envelhecimento saudável e que propicie uma reflexão de vida e o resgate da 
autoestima e conseqüentemente uma reciclagem de conhecimentos e a troca de 

experiências, além de constituir a formação de grupos de amizades.  
 
 

Considerações Finais 
 
As atividades desenvolvidas pela UNATI mostraram-se de extrema relevância para essa 

população, pois auxilia na formação biopsicossocial dos idosos através de uma 
abordagem multidisciplinar. Ao utilizar uma metodologia que respeita as características do 
aluno idoso faz com que o mesmo se sinta acolhido e o encoraja a ir à busca de mais 

conhecimento, alem de proporcionar a esses indivíduos autonomia e conhecimento de 
seus direitos. 
 Pode-se observar um aumento no número de alunos egressos, pois estão sempre 

motivados e em busca de mais projetos para participar, não só na UNATI, mas de 
diversos projetos sociais, como em centros de convivência, onde desenvolvem inúmeras 
atividades.  

Dessa forma podemos concluir que os trabalhos desenvolvidos dentro da Universidade 
têm agido de forma benéfica a essa população, que já não fica mais inerte na sociedade 
que se tornaram indivíduos instruídos e com autonomia. 

 
Forma(s) de contato com a ação 
 

Estamos localizados na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Loteamento. 
Universitário das Américas, Foz do Iguaçu - PR, 85851-100. 
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O e-mail para contato é sec.unatiunioeste@hotmail.com, ou também pelo Facebook 
UnatiFoz. 
 

Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
- 
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CENTRAL DE EVENTOS E PADARIA SOCIAL  
 

Aurelinda Lopes,Barreto.1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Participantes: Eurídice Ribeiro de Alencastro 2; Fernando Jose Martins 3; 

Área Temática: Educação   
Linha de Extensão: Turismo 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Eventos; Educação; Formação. 

 
 
Resumo 
 
O projeto Pão da Terra (2017) em iniciativa das Aldeias Infantis SOS Brasil e a Unioeste, 
campus Foz do Iguaçu, nos cursos de Turismo e Hotelaria, agregou a Padaria Social em 
2019 objetivando reduzir a carência das famílias cadastradas, formar e capacitar 
mulheres carentes da região norte da cidade, e criar um ambiente–escola para a 
elaboração/comercialização a baixo custo, de produtos de confeitaria e panificação, 
dando renda extra, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos contemplados. 
 
 
Apresentação 
 
 
A ideia do projeto segue basicamente o projeto inicial, onde o objetivo era dar 
empoderamento à comunidade contemplada quebrando o ciclo de vulnerabilidade social e 
econômica e gerando autonomia financeira, de forma a despertar a consciência em 
relação aos seus próprios direitos (Aldeias infantis SOS Brasil, 2015). 
De acordo com Doris, Ruschmann e Carlos Tomelin (2013) a criação de um local para 
que o aluno possa aprender in loco, é de grande importância para os mesmos, e para os 
professores, que desenvolvam ações didáticas pedagógicas para atender as 
necessidades de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e 
competências profissionais do egresso como organizador de eventos. Desta forma, 
através de disciplinas tais como, Gestão de Eventos no curso de Turismo e Planejamento 
e Gestão de Eventos no curso de Hotelaria, e diante das demandas da comunidade 
externa, a Central de Eventos, realiza contatos com as Universidades que promovem 
eventos científicos, apresentando a nossa estrutura e colocando o campus e discentes a 
disposição para realização de eventos, além de administrar a estrutura de eventos 
existente no campus. 
Logo, a ideia do projeto é basicamente ensinar a elaborar produtos que possam ser 
vendidos pelas famílias a um preço abaixo do custo contribuindo com a comunidade, para 
que possam também gerar renda para suas famílias. 
 

 
1 Mestre, Unioeste – aurelinda.lopes@unioeste.br 
2 Doutora, Unioeste – ealencastro@yahoo.com.br 
3 Doutor, Unioeste - prof.fernandounioeste@gmail.com 
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Procedimentos Adotados 
 
Em termos operacionais, a equipe que forma o Projeto Padaria Social escolheu o bairro 
Cidade Nova, localizado na região norte de Foz do Iguaçu-Paraná, para o 
desenvolvimento do projeto pela boa aderência que houve por parte da comunidade em 
outros projetos já desenvolvidos pela UNIOESTE e pela ONG, e ainda, pela proximidade 
com a universidade, facilitando o acesso das famílias participantes. 
O comércio dos pães, dentre outros produtos feitos pelas mulheres do bairro Cidade 
Nova, é realizado através de grupos de aplicativos de mensagens de texto onde estão 
inseridos, tanto o pessoal que vende os produtos, quanto os compradores, sendo neste 
caso a comunidade em geral. 
Podem-se citar como algumas das atividades desenvolvidas pelo projeto, como sendo: 
desenvolver material pedagógico para as atividades da central de eventos, partindo de 
atividades que estão previamente agendadas para realização do setor; criar modelos de 
formulários, como 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; além de 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.  

  

Resultados 
 
No ano de 2019, após abertura de uma nova turma para o projeto, percebeu-se que cerca 
de 25 inscrições foram feitas, e houve uma média de 24% de evasão após as inscrições, 
sendo um total de 6 alunas, restando 19 mulheres ativas. A pesquisa em questão foi 
realizada no período de novembro a dezembro de 2019. 
Tais dados são demonstrados a seguir: 
 

Tabela 1 – Perfil dos participantes do projeto e participações ativas 

FAIXA ETÁRIA 

INSCRIÇÕES REALIZADAS NO 
PERÍODO 25 

ALUNAS PARTICIPANTES  17 

MENOR DE 20 01 

ENTRE 20 E 30 ANOS 06 

MAIOR DE 40 ANOS 10 

                                                 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRA 09 

AMASIADA/UNIÃO ESTAVEL 05 

CASADA 01 
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VIÚVA 01 

   

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

ALUNAS ENTREVISTADAS 16 

SIM 12 

NÃO 04 

CHEFE DE FAMÍLIA 

ALUNAS ENTREVISTADAS 16 

SIM 10 

NÃO 06 

 

TRABALHO NA ÁREA 

ALUNAS ENTREVISTADAS 17 

PRETENDE TRABALHAR NA 
ÁREA 15 

NÃO SABEM 02 

   

FILHOS 

ALUNAS ENTREVISTADAS 17 

ENTRE 1 A 3 FILHOS 07 

ENTRE 4 A 6 FILHOS 07 

ENTRE 7 A 9 FILHOS 03 

   

EMPREGO 

ALUNAS ENTREVISTADAS 17 

ESTÁ EMPREGADA NA ÁREA 01 

ESTÁ EMPREGADA EM 
OUTRA ÁREA 01 

TRABALHA INFORMALMENTE 
EM OUTRA ÁREA 08 

DO LAR 07 

   

MUDANÇAS POR MEIO DO PROJETO 

ALUNAS ENTREVISTADAS 17 

SIM, MELHOROU A AUTO 
ESTIMA E CONVIVIO 

FAMILIAR 14 

SIM, MELHOROU A AUTO 
ESTIMA 02 

NÃO, MINHA VIDA CONTINUA 
A MESMA. 01 
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A análise dos dados teve por finalidade demonstrar e conhecer o perfil mais detalhado 
das participantes do curso, assim como observar o número de alunas que abandonaram o 
curso.  
Pelos dados coletados percebeu-se a cobertura dos objetivos da pesquisa, uma vez que 
ficou clara a importância do projeto quanto às mudanças na autoestima e no convívio 
familiar dos participantes, assim como foi bem detalhado a tipologia dos mesmos. 
 
Considerações Finais 
 
O intento da pesquisa teve resultado satisfatório, uma vez que foi observado uma 
melhoria em vários sentidos na vida familiar dos participantes. 
Acredita-se que o Projeto Padaria Social/ Central de Eventos, apesar da evasão de 24%, 
tem extrema importância para a sociedade e comunidades que o mesmo contempla, uma 
vez que alavanca o desenvolvimento destas comunidades trazendo benefícios não 
apenas financeiros, mas sociocultural e psicossocial aos envolvidos.  
Vale ainda aqui apontar, que o projeto Pão da Terra, recebeu o reconhecimento pelo seu 
desenvolvimento com o selo Sesi ODS de Boas Práticas 2019 (Aldeias infantis SOS 
Brasil, 2019).  
Atualmente o projeto conta com os participantes envolvidos da ONG Aldeias Infantis SOS 
Brasil, e dos docentes envolvidos dos cursos de Turismo e Hotelaria da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, campus Foz do Iguaçu, tendo o aluno bolsista se retirado 
por problemas familiares, inclusive fechando a matrícula no curso que freqüentava, cito, o 
curso de hotelaria. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
Contato através dos E.mails: 
Aurelinda Barreto Lopes:  
E-mail: aurelindal@hotmail.com   
Telefone: (45) 99104-4640 e  
Eurídice Ribeiro de Alencastro  
E-mail: ealencastro@yahoo.com.br 
Telefone: (45) 99139- 2912 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR. 48801/2016  
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DA TEORIA À PRÁTICA: RECEPÇÃO EM EVENTOS – COMEÇANDO UMA HISTÓRIA 
 

Rosislene de Fátima Fontana1 (Coordenadora da Ação de Extensão) 
Colaboradores: Nathan Marques Oliveira2, Francielli Nagildo3, Kelly da Penha Braga4 

 
Área Temática: (Ciências Sociais Aplicadas) 

Linha de Extensão: (Turismo) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Eventos; Recepção; Cerimonial 
 
Resumo 
 
A área de eventos tem oportunizado diversos postos de trabalho, sendo cada vez mais 
importante uma qualificação dos profissionais que trabalham com tal atividade. Pensando 
no potencial de eventos de Foz do Iguaçu e ainda, vislumbrando a prática do aprendizado 
em sala de aula pelos acadêmicos dos cursos de Hotelaria e de Turismo, surgiu o projeto 
de extensão denominado ‘Da Teoria à Prática: recepção em eventos’. Tal projeto tem por 
objeto geral contribuir para o aperfeiçoamento do profissional de Hotelaria e Turismo que 
queira trabalhar na área de Eventos. Como metodologia, o projeto trabalha com oficinas 
de capacitação dos participantes e consequente prestação de serviço à comunidade, 
relacionados à recepção e cerimonial em eventos. Como resultado destes dois primeiros 
anos, foram realizadas uma oficina de recepcionista em eventos, duas oficinas de 
cerimonial e protocolo e, atendimento de recepção em quatro eventos. 
 
Apresentação 
 
Este projeto surgiu em razão de um convite recebido para efetuar a recepção de um 
evento ocorrido aqui em Foz do Iguaçu. A partir do convite foi feito o contato com o 
organizador do evento, ajustadas as atividades e participação dos acadêmicos. Foi 
realizada a seleção dos acadêmicos e reuniões de orientação. A recepção do evento foi 
um sucesso, tendo sido elogiada pelos organizadores e participantes do evento. Com tal 
repercussão, vislumbrou-se a oportunidade da participação de nossos acadêmicos 
desempenhando tal atividade, possibilitando aplicar na prática o aprendizado de sala de 
aula, além de contribuir para a prestação de serviços à comunidade e consequente 
divulgação dos cursos em questão e da Universidade. 
Nas últimas décadas, os eventos tornaram-se um poderoso instrumento para o reforço da 
atratividade e competitividade de regiões e cidades, gerando múltiplos impactos positivos, 
aprofundando complementaridades e sinergias e contribuindo para a diversificação e 
consolidação de destinos turísticos (NAGILDO; FONTANA, 2016). Os eventos 
representam aproximadamente 4,3% do PIB brasileiro, tornando-se ainda uma relevante 

 
1 Doutora em Turismo e Hotelaria, Hotelaria, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: Rosislene.fontana@unioeste.br.  
2 Mestre em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade, Foz do Iguaçu. E-mail: nathanmoliveira@hotmail.com. 
3 Pós graduada em Gestão e Planejamento de Eventos, Foz do Iguaçu. E-mail: francielli.nagildo@gmail.com 
4 Bacharel em Turismo, Foz do Iguaçu E-mail: ktreseventos@gmail.com 
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ferramenta de comunicação, interação, engajamento e vendas (ABEOC BRASIL, 2015), 
demonstrando ser uma atividade relevante para o desenvolvimento econômico e 
manutenção de destinos turísticos. Os eventos podem também incentivar as pessoas a 
visitar um lugar mais de uma vez e, através do acolhimento de uma série de diferentes 
eventos, uma cidade pode perfilar-se em um número de diferentes mercados potenciais 
(RICHARDS, WILSON, 2004 apud SIMÕES, 2012). Desta forma, ressalta-se que o 
crescimento do turismo de eventos em relação aos outros segmentos turísticos 
apresenta-se como estratégia para incentivar o deslocamento e fluxo de visitantes, bem 
como é visto como uma forma de aumentar a competitividade e sustentabilidade do 
destino turístico frente ao mercado concorrencial e globalizado (CAMELO, LINHARES, 
COSTA, 2014). 
Foz do Iguaçu é um conhecido destino para eventos dado a ampla oferta de áreas de 
eventos nos hotéis da cidade. Dentre as 5 cidades brasileiras que mais recebem eventos 
internacionais, Foz do Iguaçu é a única que não é uma capital de estado; a cidade alia a 
existência de espaços variados, que conseguem captar diferentes tipos de eventos, com 
oferta hoteleira ampla e categorizada, mão de obra e fornecedores qualificados e atrativos 
turísticos que contemplam diversos segmentos do turismo (JLL, 2014). 
Sendo assim, este projeto vem ao encontro a uma realidade do Destino Iguassu na 
captação e realização de eventos, oportunizando aos acadêmicos vivenciar esta atividade 
na prática, por meio da realização da recepção e cerimonial em tais eventos, contribuindo 
para a formação do profissional de Hotelaria e Turismo. 
Este projeto tem, portanto, como objetivo geral, contribuir para o aperfeiçoamento do 
profissional de Hotelaria e Turismo que queira trabalhar na área de Eventos. Ainda, como 
objetivos específicos tem-se: Possibilitar aos acadêmicos viver na prática o aprendizado 
em sala de aula; divulgar os Cursos de Hotelaria e Turismo por meio da participação em 
tais eventos. 
Importante ainda destacar que os colaboradores deste projeto são egressos dos Cursos 
de Hotelaria e Turismo da Unioeste. 
 
Procedimentos Adotados 
 
Para a execução do projeto em questão, os acadêmicos são convidados a participar do 
mesmo por meio de inscrição a ser realizada segundo edital a ser publicado em todas as 
salas de aula e nos laboratórios dos cursos de Hotelaria e de Turismo. Após a inscrição, 
os acadêmicos passam por um processo de capacitação para recepção em eventos, por 
meio de uma oficina ministrada em data previamente definida. 
Após a capacitação, os acadêmicos estão aptos para atuar na recepção dos eventos que 
venham a buscar o serviço junto à esta Universidade. 
Nestes dois anos de existência, os participantes do projeto puderam participar da oficina 
para capacitação para recepcionista de eventos, cerimonial e protocolo, realizar a 
recepção em eventos em Foz do Iguaçu, bem como também foi realizada uma oficina de 
cerimonial e protocolo para profissionais de diversas áreas do município de Mato Rico, a 
pedido da Prefeitura Municipal. 
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Em razão da pandemia do Covid19, as atividades do projeto estão temporariamente 
suspensas presencialmente, em razão da segurança e manutenção da saúde de nossos 
colaboradores e participantes. 
 
Resultados 
 
Como resultado inicial do projeto, após a primeira atividade que se deu logo após a 
aprovação do mesmo, foi criada uma logo como identidade visual para o mesmo (Figura 
01). 

 
Figura 01 – Logo do Projeto ‘Teoria à Prática: recepção em eventos’ 
 
Para um melhor entendimento das atividades e resultados alcançados até o momento, a 
Tabela 1 apresenta de forma resumida o número de participantes em cada uma das 
atividades. 
 
Tabela 1 – Atividades desenvolvidas e número de participantes (2019/2020) 

Data Atividade Coord./Colab. Número de 
Participantes 

08/junho/2019 Oficina Recepcionista de Eventos 04 28 

13 e 
14/junho/2019 

Recepção do 13º Fórum 
Internacional de Turismo do Iguassu 

01 22 

07 a 
09/agosto/2019 

Recepção do II Seminário 
Internacional de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
 

02 04 

09 a 
12/setembro/2019 

Recepção do Workshop 
Financiamento do Desenvolvimento 
Urbano Resiliente ao Clima – Brasil 
– Reino Unido 

01 13 

01/outubro/2019 Oficina Cerimonial e Protocolo 02 39 
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31/outubro e 
01/novembro/ 

2019 

Recepção no Stand da SETI durante 
o Evento Governo 5.0 

01 4 

09/março/2020 Oficina Cerimonial e Protocolo: 
princípios e práticas 

02 16 

Total participantes  116 

 
Ainda, como forma de melhor exemplificar as ações realizadas no biênio 2019/2020 pelo 
projeto, foi realizada a seleção de algumas fotos para ilustração (Figura 03 e 04). 
 

             
Equipe do Projeto 

 
Atividade: Oficina Recepcionista de Eventos 

 
 
 

 
Atividade: Recepção do 13º Fórum 
Internacional de Turismo do 
Iguassu 

  
Atividade: Recepção do II Seminário Internacional 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural 
Sustentável 

Figura 02 – Ilustrações das atividades realizadas. 
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Atividade: Recepção do Workshop 
Financiamento do Desenvolvimento 
Urbano Resiliente ao Clima – Brasil – 
Reino Unido 
 

 

 
Atividade: Oficina Cerimonial e Protocolo 

 
Atividade: Recepção no Stand da SETI 
durante o Evento Governo 5.0 

 
Atividade: Oficina Cerimonial e Protocolo: 
princípios e práticas (Município de Mato 
Rico) 

Figura 03 – Ilustrações das atividades realizadas. 
 
Considerações Finais 
 
A atividade de eventos, em seus diversos segmentos, tem gerado no país, divisas tanto 
para esferas públicas quanto privadas. Capacitar profissionais para atuar neste mercado é 
um dos pilares do Curso de Hotelaria e de Turismo da Unioeste. Desta forma, este projeto 
possibilita aos acadêmicos a vivência com o mercado de eventos e ainda, oportuniza para 
a comunidade externa, capacitações e prestação de serviços de forma voluntária.  
O retorno observado até o momento (biênio 2019/2020) do público atendido tem se 
mostrado positivo nesta ligação ensino x extensão x comunidade. Mesmo em um 
momento tão difícil como o que estamos passando em razão desta pandemia mundial, o 
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mercado de eventos não está parado. Sendo assim, continuar com o projeto é um desafio 
a ser enfrentado daqui para frente, pensando em atividades em formato remoto, buscando 
capacitar ainda mais nossos acadêmicos para o tão esperado momento presencial dos 
eventos e, desta forma, também poder contribuir para a melhoria dos serviços prestados 
no destino Iguassu. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
Os contatos para interessados em participar do projeto podem ser realizados pelo email 
da coordenação rosislene.fontana@unioeste.br ou ainda, pelo sistema de eventos da 
Unioeste. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
CR 57716/2019 
 
Referências 
 
 
Associação Brasileira de Empresas de Eventos Brasil, ABEOC BRASIL. Especialista 
conta como criar eventos inovadores em momentos de crise econômica. Disponível 
em: http://www.abeoc.org.br/2015/05/especialista-conta-como-criar-eventos-inovadores-
em-momentos-de-crise-economica/#sthash.3xO2EHih.dpuf. Acesso em 18/05/2019. 

CAMELO, P.M.; LINHARES, T.V.C.A; COSTA, E. R. C. A contribuição do Convention & 
Visitours Bureau na captação de eventos internacionais para Fortaleza-CE. Turismo: 
Estudos & Práticas (RTEP/UERN), Mossoró/RN, vol. 3, n. 2, jul./dez., 2014. 

JLL, Hotels & Hospitality Group. Análise do mercado Hoteleiro. São Paulo: 2014. 
Disponível em:<http://www.sindhoteisfoz.com.br/images/stories/arquivos-pdf/analise-
mercado.pdf> Acesso em: 17 jul. 2017. 

NAGILDO, F.; FONTANA, R. F. Captação de eventos: estratégia fortalecedora de 
destinos turísticos. In: Anais VIII Ciclo Internacional de Atividades Hoteleiras e VI Mostra 
Internacional de Trabalhos Científicos de Hotelaria. Foz do Iguaçu: Unioeste – Hotelaria, 
2016. 

SIMÕES, M. L. F. Os Eventos e a Atractividade e Competitividade Turística das 
Cidades: O Caso de Lisboa. 2012. 140f. Dissertação (Mestrado em Turismo) - Escola 
Superior de Turismo e Hotelaria de Estoril. Estoril-PT, 2012. 

1610

mailto:rosislene.fontana@unioeste.br
http://www.sindhoteisfoz.com.br/images/stories/arquivos-pdf/analise-mercado.pdf
http://www.sindhoteisfoz.com.br/images/stories/arquivos-pdf/analise-mercado.pdf


 

 

 
 

CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS DE MAKARENKO A PARTIR DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA PESQUISA NECESSÁRIA SOBRE 
PRÁTICAS EDUCATIVAS COLETIVAS NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DE 

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 
 

Inês Roseli Soares Tonello1 - Coordenadora da Ação de Extensão 
Participante: Clésio Acilino Antônio2 

 
Área Temática: Educação 

Linha de Extensão: Metodologias e        estratégias de ensino/aprendizage m  
Modalidade: Comunicação Oral 

Palavras-chave: Coletividade; Escola em Tempo Integral; Makarenko. 
 
Resumo 
 
O artigo socializa reflexões mobilizadas pela formação continuada de professores no 
Colégio Estadual Industrial de Francisco Beltrão/PR, atividade de Extensão em parceria 
com o GP RETLEE – Projeto de formação de professores do Laboratório de 
representações, espaços, tempos e linguagens em experiências educativas. Discute as 
práticas educativas coletivas de formação dos estudantes na organização escolar de 
Educação em Tempo Integral a partir das contribuições pedagógicas de Anton 
Makarenko.  
 
 
Apresentação 
 

Ao considerarmos a ampliação de tempo da jornada escolar em Educação de 
Tempo Integral (ETI), envolvemo-nos com um debate educacional que discute a 
possibilidade de uma organização escolar e pedagógica que contribua com a formação 
diferenciada de seus estudantes. Uma organização escolar e pedagógica de ETI que 
forme o estudante para vida social coletiva, com olhar solidário e responsável voltado 
para a coletividade humana.  

As reflexões desenvolvidas inicialmente na formação continuada no Colégio 
Estadual Industrial de Francisco Beltrão (CEI), aprofundadas agora no decorrer de uma 
pesquisa de Mestrado em Educação da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão e, 
sendo esta originária da Extensão e assim vinculada, trazem elementos que buscam 
conhecer e analisar as possibilidades pedagógicas das práticas educativas coletivas para 
a formação dos estudantes na organização escolar de ETI, a partir das contribuições 
pedagógicas de Anton Semiónovitch Makarenko.  

                                            
1 Mestranda em Educação, PPGE/UNIOESTE/Francisco Beltrão. E-mail: iroselist@hotmail.com  
2 Doutor em Educação, PPGE/UNIOESTE/Francisco Beltrão. E-mail: clesioaa@hotmail.com 

1611



 

 

O contexto escolar nos mobilizada a questionamentos sobre práticas educativas 
que nos levam à inquietação e à vontade de conhecer cientificamente elementos teóricos 
do campo da educação e que possam colaborar para melhorar as relações humanas na 
escola, como ainda, compartilhar propostas para a formação integral dos estudantes que 
passam na escola grande parte de seus dias. Assim, destacam-se questões que o 
processo de formação continuada já vinha sugerindo para estudo e pesquisa, mas que 
recebem atualmente um caráter sistemático para aprofundamento, como: as escolas de 
ETI podem oferecer aos estudantes uma formação para o desenvolvimento da 
coletividade nas relações escolares? Quais propostas pedagógicas em ETI estimulam a 
coletividade nestas escolas com tempo ampliado? Quais os procedimentos pedagógicos 
das práticas educativas coletivas para as escolas de ETI?  

As contribuições pedagógicas de Anton Semiónovitch Makarenko, fundamentadas 
principalmente na obra Poema Pedagógico, sugerem ao estudo e à comunidade escolar a 
reflexão para conhecer contribuições pedagógicas das práticas educativas coletivas 
propostas por esse educador para a formação integral humana, considerando a 
organização escolar de ETI. Ainda, sugerem valorizar a função da escola e do professor 
enquanto espaço e sujeito que educam para além do processamento de informações, 
tornando os estudantes capazes de compreensão crítica e criar condições para 
transformação da sociedade. É um desafio grande, mas é necessário ser provocado. 

 
Procedimentos Adotados 

 
A aproximação com os pensamentos de Makarenko na formação continuada no 

CEI, como “Anton Makarenko: Vida e obra – a pedagogia na revolução”, de autoria de 
Cecília da Silveira Luedemann, a nossa participação no XIX Seminário de Extensão da 
UNIOESTE – SEU em 2019, apresentando a experiência pedagógica do colégio de dois 
anos de formação na instituição escolar, foram experiências formativas que selaram, por 
certo, o interesse acerca da relação entre a ETI e o pensamento pedagógico desse 
educador socialista. É possível afirmar que a pesquisa nasceu do trabalho desenvolvido 
na Extensão Universitária da UNIOESTE, uma vez que o estímulo veio dos debates 
provocativos que aconteceram nesse espaço de estudos, o que vincula diretamente a 
produção científica à prática escolar. Neste sentido, a Pesquisa associada á Extensão, a 
partir da prática de formação continuada do projeto de extensão do Laboratório do 
RETLEE busca romper com uma prática metodológica convencional de formação 
continuada de professores (PIMENTA, 1996; GARRIDO, 2000). Na perspectiva do 
RETLEE, a formação continuada 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 teórico-práticos presentes nos contextos escolares e em 
suas próprias práticas pedagógicas. 

A aproximação dos debates e leitura sobre as práticas educativas, desenvolvidas 
pelo educador Makarenko no desafio de trabalhar com crianças, adolescentes e jovens 
em situação de extrema pobreza e delinquência, em um contexto de pós-revolução social 
e com significativas dificuldades e falta de recursos, impõe a importância de construir 
relações para a nossa realidade escolar. O pensamento pedagógico de Makarenko 
provocou um olhar diferente para o dia a dia dentro de uma escola de ETI, levantando 
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problematizações que inquietam e impulsionam a pesquisar e conhecer cientificamente o 
que se produziu acerca de outras realidades escolares dessa organização escolar. 

A partir da necessidade de conhecer mais sobre o que vem sendo pesquisado 
acerca da ETI, especificamente sobre as práticas educativas coletivas nesta organização 
escolar, foi realizada uma busca de pesquisas publicadas no banco de dados da CAPES, 
da CNPq e bibliotecas digitais de universidades do Sul do Brasil para identificar e 
sistematizar o que essas pesquisas estão abordando.  

No processo de sistematização, prestou-se atenção em alguns elementos teóricos 
produzidos pelas pesquisas, dentre eles: como as escolas de ETI oferecem aos 
estudantes uma formação para o desenvolvimento da coletividade nas relações 
escolares; se existem nas pesquisas análises e propostas pedagógicas que estimulem a 
coletividade nestas escolas com tempo ampliado; compreender os procedimentos 
pedagógicos das práticas educativas coletivas presentes nas escolas de ETI estudadas. 

A pesquisa sobre a formação do estudante em ETI, a partir de estudos a respeito 
de outras realidades e espaços escolares, através da exploração, como revisão 
bibliográfica, de produções científicas já desenvolvidas (ALVES-MAZZOTTI, 2012; GIL, 
2002), tornou-se um processo importante de sistematização de contribuições, a partir de 
outras pesquisas, para práticas educativas que venham a enriquecer a dinâmica escolar e 
o desenvolvimento integral de estudantes. 
 
Resultados 
 

As dissertações e teses examinadas, produzidas entre 2006 e 2019, analisam 
experiências escolares em ETI de municípios dos três estados do Sul do Brasil, ou seja, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir da leitura atenta em dissertações e 
teses acerca do objeto de estudo, é possível identificar que vários enfoques sobre ETI são 
pesquisados. No conjunto dessas pesquisas, Branco (2006), Germani (2006), Freitas 
(2013), Kohler (2014), Ficanha (2015), Lima (2015), Schellin (2015), Souza (2016), Setti, 
(2019), entre outras, foi possível observar que muito se pesquisou sobre políticas 
educacionais, implantação e implementação de escolas com tempo ampliado, ficando 
ausentes dessas pesquisas o enfoque sobre as práticas educativas coletivas na 
organização escolar de ETI. Por conseguinte, percebemos que seus enfoques não 
estavam direcionados para práticas educativas coletivas ou para a formação coletiva dos 
estudantes que passam pelo menos um terço do seu tempo diário nesses ambientes 
escolares. Em nenhuma destas pesquisas examinadas foram encontrados elementos que 
relacionem a proposta pedagógica de Makarenko para a formação integral do homem. 

O estudo mais aprofundado para conhecer e analisar quais são as possibilidades 
dessas práticas educativas coletivas de formação dos estudantes na organização escolar 
de ETI continua. Assim, o aprofundamento sobre as contribuições pedagógicas de Anton 
Semiónovitch Makarenko, enquanto educador que se preocupou com a formação integral 
do “homem novo”, procura contribuir com reflexões pedagógicas no contexto escolar para 
construir práticas educativas que se direcionam à formação dos estudantes mais 
responsáveis com a sociedades onde se inserem, agindo com ações mais solidárias.  
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Forma de contato com a ação 
 
E-mail: iroselist@hotmail.com, celular: (46) 99974-9742 
E-mail: clesioaa@hotmail.com, celular: (46) 99978-0277 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
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SCRATCH E PRÁTICAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA FORMAÇÃO PARA 

DOCENTES BILÍNGUES DE SURDOS 
 

Clodis Boscarioli1 (Coordenador da Ação de Extensão) 
Participantes: Vanessa Lucena Camargo de Almeida Klaus2, Ana Karen Gonçalves3 

 
Área Temática: (Educação) 

Linha de Extensão: (Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem) 
Modalidade: (Comunicação Oral) 

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação docente de surdos; Tecnologias. 
 
Resumo 
 
O projeto objetivou formação aos professores que lecionam a Matemática nas escolas 
bilíngues para surdos de Foz do Iguaçu e Medianeira, PR, com o Scratch, um recurso 
tecnológico digital que tem colaborado no ensino e aprendizagem de conteúdos 
escolares. Os resultados envolveram instrumentalização, planejamento e implementação 
de práticas de ensino da Matemática, bem como a criação de objetos virtuais de 
aprendizagem com o Scratch, que podem ser utilizados com crianças surdas. 
 
Apresentação 
 
A procura pela educação inclusiva, cada vez mais, é uma realidade no Brasil. A título de 
exemplo, profissionais da Educação, como os professores, tem buscado alternativas 
didáticas, dentre elas abordagens metodológicas de ensino, para que seus alunos se 
apropriem dos conhecimentos escolares considerando suas necessidades educacionais, 
ou seja, é preciso conhecer e compreender o aluno e como ele aprende. Nesse contexto, 
pensou-se no projeto de extensão intitulado “Práticas de ensino de Matemática para 
professores bilíngues de surdos” visando a apresentação e capacitação dos professores 
no Scratch, tal que pudessem usá-lo em suas práticas pedagógicas de ensino de 
Matemática no contexto da educação dos surdos. 

Quando se trata de crianças surdas, de acordo com Sousa e Lima (2018), a 
percepção visual é imprescindível para sua aprendizagem. Portanto, o material didático 
utilizado pelo professor voltado para esses alunos requer recursos visuais para que a 
aprendizagem ocorra sem que o aluno precise se adaptar à realidade do contexto escolar 
em que está inserido, seja em uma escola regular que visa uma educação inclusiva, ou 
em uma escola bilíngue. No caso da escola regular de ensino, um desafio em curso, no 
processo educativo4 a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é pensada de maneira a 

 
1 Doutor, Ciência da Computação, CCET, campus de Cascavel/PR. E-mail: boscarioli@gmail.com.  
2 Doutoranda, Licenciatura em Matemática, CECE, campus Foz do Iguaçu/PR. E-mail: 
vanessa_matematica@yahoo.com.br. 
3 Graduanda, Licenciatura em Matemática, CECE, campus de Foz do Iguaçu/PR. E-mail: 
anakarengoncalves12@gmail.com. 
4 Com a presença de um profissional Tradutor e Intérprete da Libras. 
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contemplar as heterogeineidades pesentes nas salas de aula, como a elaboração de 
práticas de ensino da Matemática com boa qualidade que procuram abarcar todos os 
alunos, ouvintes e surdos, considerando de cada aluno as diferenças e particularidades 
presentes no processo de aprendizagem dos conteúdos.  

Já a escola bilíngue, conforme o Decreto n. 5.626 de 22 de dezembro de 2005, 
propicia o aprendizado escolar em duas línguas, ou seja, no Brasil, a educação dos 
surdos se respalda na Libras, e na modalidade escrita da Língua Portuguesa que se 
refere a nacionalidade de origem (BRASIL, 2005). Ainda, nesse último caso, o professor 
que ministra os conteúdos disciplinares apresenta o conhecimento tanto da Libras quanto 
do português escrito.  

No contexto da educação bilíngue, verifica-se em Miranda e Miranda (2011), 
Capellin, Greca e Balbino (2015), dentre outros, a necessidade e importância de recursos 
tecnológicos ao professor de Matemática para apresentar suas aulas de forma visual e 
atrativa para seus alunos. Todavia, considerando-se a atual dificuldade de conseguir 
objetos de aprendizagem (OA) com esse intuito e bilíngues, propôs-se um projeto para o 
desenvolvimento de OA voltados para o ensino de conteúdos matemáticos para o Ensino 
Fundamental I. Além disso, dada a complexidade de compreensão da Matemática, tais 
OA podem facilitar o aprendizado dos surdos. Por outro lado, entende-se também que os 
professores desses alunos surdos possam apresentar dificuldades em lidar com recursos 
tecnológicos digitais. Uma situação adversa, pois às vezes isso é dado a falta de 
conhecimento instrumental de um software para desenvolvimento do material que 
precisam.  

Sendo assim, acredita-se ser importante a instrumentalização do Scratch para 
docentes bilíngues de surdos que lecionam a Matemática, uma vez que a formação 
docente em tecnologias digitais para uso pedagógico é uma forma de assegurar uma 
educação escolar de qualidade, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)5, uma vez que os desdobramentos do projeto podem favorecer a inclusão e o 
aprendizado nas aulas de Matemática. Desta forma, por meio do projeto de extensão em 
duas escolas bilíngues para surdos, escolas vinculadas ao Núcleo Regional de Educação 
de Foz do Iguaçu (NRE-Foz), apresentou-se um curso de desenvolvimento e reuso de OA 
no software Scratch com o intuito de contribuir com práticas de ensino.  

O Scratch é um software livre que se constitui como uma linguagem de 
programação pré-programada visual e em blocos onde o docente pode desenvolver seus 
próprios jogos, animações e histórias interativas, “encaixando” cada parte necessária até 
atingir o objetivo idealizado (PORTAL SCRATCH, 2009)6. Recursos como o Scratch, pode 
ser influente para o desenvolvimento educacional dos surdos pela potencialidade que tem 
com relação ao aspecto visual, e por permitir a elaboração de uma rede de 
conhecimentos, contribuindo assim no desenvolvimento de práticas diferenciadas de 
ensino da Matemática com interface digital.  
 
 
 

 
5 Mais informações sobre os ODS disponíveis em https://bit.ly/3bQYqvh. Acesso em: 01 mar. 2021. 
6 PORTAL SCRATCH. 2019. Disponível em: https://scratch.mit.edu/. Acesso em: 19 jan. 2021. 
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Procedimentos Adotados 
 
O projeto teve por finalidade formação para professores por meio de um curso de 
extensão. Tendo os professores bilíngues de surdos como público alvo, promoveu-se 
estudos e aprendizagens com a Matemática e o Scratch para professores atuantes nas 
escolas bilíngues de surdos dos municípios de Foz do Iguaçu e Medianeira, Estado do 
Paraná, respectivamente, Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu 
(APASFI) e Associação Medianeira Surdos Fissur (AMESFI). 

A formação com as escolas AMESFI e APASFI passou pelo planejamento da 
instrumentalização do software, sucedido anterior e no decorrer do processo da 
implementação do curso, contando com as orientações da coordenação do projeto de 
extensão, professor alocado no colegiado do Curso de Ciência da Computação da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus Cascavel, com a 
colaboração da professora/ministrante do curso de extensão situada no colegiado da 
Licenciatura em Matemática da UNIOESTE/FOZ e com auxílio técnico da acadêmica da 
Licenciatura em Matemática da UNIOESTE/FOZ com bacharelado em Informática.  

Com início em fevereiro e término em novembro de 2020, a formação contabilizou 
ao final com a participação de oito docentes da escola APASFI e seis da escola AMESFI. 
Para conhecimento, foram convidados à formação trinta professores, e desses dezesseis 
professores da APASFI e quatorze da AMESFI aceitaram a participação no primeiro 
encontro presencial antes da pandemia da COVID-19. Contudo, com a chegada da 
pandemia e com medidas de isolamento adotadas logo após o segundo encontro, 
situações escolares imprevistas surgiram, como o trabalho remoto e online, e, isso fez 
com que parte desses profissionais não dessem continuidade no curso de extensão. 

Sobre o curso aos docentes que se mantiveram, por meio de aulas expositivas e 
exploratórias, aplicou-se tarefas que objetivaram oportunizá-los no estabelecimento de 
relações com o Scratch e a Matemática considerando nesse meio as práticas de ensino. 
Os encontros promovidos pela colaboradora/ministrante do projeto com os professores, 
com duração de até duas horas aulas, ocorreram na forma presencial (em ambientes 
físicos das escolas) ou remota e online, sendo essas últimas devida à pandemia da 
COVID-19, via plataformas de teleconferências gratuitas como ZOOM7, Jitsi8 e Meet9. Nos 
encontros ocorridos via plataformas de teleconferências, a ministrante com auxílio de 
intérpretes da Libras, ferramenta Powerpoint, além de vídeos legendados e outros, 
procurou instrumentalizar os docentes com relação ao Scratch, promovendo reflexões 
acerca da ideia de programação e planejamento de práticas de ensino, tais como: 
estratégias, procedimentos, execução, avaliação, problemáticas, conteúdos, 
especificidades educacionais, e outros. 

Para tentar minimizar as dificuldades da formação online, haja vista que o contato 
presencial com eles era uma das problemáticas a serem contornadas, utilizou-se de 
outros meios digitais que pudessem contribuir com a formação. Foram também acatadas 
orientações por e-mail, WhatsApp e Facebook. Por exemplo, tarefas remotas para a 
familiaridade com o Scratch foram enviadas por e-mail e criada uma página no Facebook 

 
7 Disponível em: https://zoom.us/pt-pt/meetings.html. Acesso em: 19 jan. 2021. 
8 Disponível em: https://meet.jit.si/. Acesso em: 19 jan. 2021. 
9 Disponível em: https://meet.google.com/. Acesso em: 19 jan. 2021. 
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para divulgação de informações de trabalhos científicos e sugestões de programação com 
o Scratch para a educação de surdos. Sobre os encontros de orientações via WhatsApp e 
presencial no período pandemia da COVID-19, essas foram trazidas para colaborar na 
produção de projetos de ensino no software.  

Os docentes foram divididos em grupos de no máximo três integrantes para 
otimizar o processo de orientação e evitar aglomerações10. Cada encontro foi marcado via 
WhatsApp, cuja comunicação foi feita tanto por iniciativa da ministrante do curso, quanto 
solicitado pelos grupos dos professores.  
 
Resultados 
 
O projeto resultou na implementação de um curso formativo com Scratch e Matemática 
para docentes da escola AMESFI e APASFI pertencentes ao NRE de Foz do Iguaçu-PR, 
ocorrido sob a forma de aulas presenciais, síncronas e orientações remota, 
respectivamente Figura 1, Figura 2 e Figura 3.  
 

  
Figura 1 – Momentos da formação nas salas de aula das escolas AMESFI e APASFI em fevereiro de 2020 

 

  

  
        Figura 2 – Momentos da formação em plataformas de teleconferências com a AMESFI e APASFI 

 

 
10 O uso de máscaras e álcool em gel foram medidas acatadas a cada encontro. 
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Figura 3 – Exemplo da página do Facebook e tarefa por e-mail criadas para a formação 

 
A realização do curso formativo permitiu instrumentalizar os docentes e favorecer a 

criação de projetos de ensino para surdos envolvendo adição e multiplicação no Scratch 
(Figura 4).  
 

  

  
Figura 4 – Cenas da instrumentalização e criação de projeto no Scratch 

 
Vários projetos foram criados pela ministrante e acadêmica da Licenciatura em 

Matemática e professores da AMESFI e APASFI, e esses configuraram-se, por pedidos 
desses professores, em torno das operações básicas da aritmética, mais precisamente, 
adição e multiplicação. O trabalho com a tabuada foi bastante presente nos projetos dos 
docentes, e mesmo não sendo todos em uma perspectiva bilíngue, a cultura surda no que 
corresponde a utilização de imagens, do uso da Libras, inserção de vídeos, e a escrita da 
Língua Portuguesa também foram marcantes. 

Além disso, o processo de formação favoreceu à professora ministrante e à 
acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática conhecer um pouco acerca da 
realidade escolar de ambas instituições e, ainda, refletir sobre as suas culturas 
tecnológicas, não apenas associadas à interatividade com artefatos digitais, como o 
Scratch, mas também aos modos como lidam, e comportamentos advindos dessa 
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relação, que se mostraram diferentes e desafiantes, mas a favor da comunicação entre 
surdos e ouvintes.      
 
Considerações Finais 
 
Referente à formação disponibilizada aos professores que lecionam a Matemática nas 
escolas bilíngues para surdos vinculadas ao NRE-Foz com o Scratch, concluiu-se que 
todos os envolvidos (os docentes participantes da AMESFI e APASFI, a ministrante do 
curso e a acadêmica), ainda que “tímidos” diante de uma situação que ora se apresentava 
diferente e desafiadora, as ações de instrumentalização, planejamento, e execução 
contribuíram para a produção de projetos de ensino da Matemática para surdos no 
Scratch. Ainda, para a formação profissional continuada deles, em especial, situando a da 
ministrante do curso que tem se interessado, por meio da prática de ações educativas, a 
ação de extensão se mostrou potencial na educação escolar matemática dos surdos e 
formação inicial de professores de Matemática para uma Educação Matemática Inclusiva. 
 
Formas de contato com a ação 
 
E-mail: vanessa_matematica@yahoo.com.br, WhatsApp: (45) 991250358, Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/224140392049187. 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
59.529/2020 
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NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE: AÇÕES 
DESENVOLVIDAS JUNTO Á COMUNIDADE JARDIM UNIVERSITÁRIO 

 
Ivonei Freitas da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão) 

Participantes: Adair Santa Catarina1, Carlos José M. Olguín1, Edmar André Bellorini1, 
André Luiz Brun1, Marcos A. Campagnaro Mucelini2, Gabriela Marim de Souza2, Bianca 
de Carvalho Oliveira2, Augusto Soares Carniel2 Guilherme Steinbach Gonçalves2, Igor 
André Engler2, Yuri Steffann Borges Golfetto3, Mayara Fernanda Grando4 
 

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 2020 e início de 2021, 
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. As aulas, normalmente presencias, sofreram uma adequação devido à 
pandemia de COVID-19 sendo realizadas através de plataformas de videoconferência 
visando o distanciamento social.  
 
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. 
 

 
1 Professor do curso de Ciência da Computação, Campus Cascavel.   
2 Acadêmico de Ciência da Computação, Campus Cascavel. 
3 Acadêmico de Ciências Contábeis, Campus Cascavel. 
4 Acadêmico de Engenharia Agrícola, Campus Cascavel. 
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Para este projeto, revezam nas diversas ações do mesmo 2 bolsistas e 3 professores, 
oferecendo 30 vagas semestrais (Figura 1), auxiliados por mais 8 alunos integrantes do 
projeto. Desde o início das atividades do projeto foram atendidas aproximadamente 280 
pessoas, das quais aproximadamente 100 foram certificadas por concluírem 
integralmente as atividades.   
 

 
Procedimentos Adotados 
 
O projeto é realizado visando à formação tecnológica dos participantes. Para atingir este 
objetivo, originalmente seria oferecido o treinamento básico, dividido em 5 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 normalmente possuem pouco ou nenhum conhecimento em 
ferramentas de software, os módulos são ministrados e adaptados ao processo de 
aprendizado dos alunos. Assim, por exemplo, ênfases em ferramentas, tais como, 
LibreOffice.org Writer foram definidas conforme o perfil e o aprendizado dos alunos. 
 
Os módulos seriam ministrados aos sábados através de aulas expositivas utilizando 
recursos audiovisuais (notebook e projetor multimídia). Os encontros teriam duração de 4 
horas∕aula.  
 

Estas atividades seriam desenvolvidas nas dependências do Colegiado de Ciência da 
Computação ou nos Laboratórios Gerais de Informática do Campus de Cascavel (Figura 
1), conforme disponibilidade em agenda. As atividades consistiriam 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, seriam incentivadas atividades colaborativas, uma vez que a habilidade de 
trabalho em grupo é altamente desejada naqueles ambientes. 
 
Todos os módulos utilizariam 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 no Moodle da Unioeste. 

1623

http://projetos.unioeste.br/moodle/institucional/course/category.php?id=21


 

 

 
Figura 1. Uma das turmas atendidas pelo projeto no ano de 2019. 

 
Com a inesperada pandemia de covid-19, a alternativa adotada foi ofertar os minicursos 
através da plataforma online Microsoft Teams fornecida pela própria Unioeste. No 
entanto, após contato com os participantes observou-se a impossibilidade da execução 
dos cursos como programado inicialmente, considerando que muitos alunos não possuem 
computadores próprios, além da dificuldade de ensinar informática básica utilizando o 
ensino remoto. Para tanto, optou-se por reestruturar o curso oferecido, focando em 
tópicos mais avançados para um público com certa base de conhecimento em informática 
e com acesso a Internet. Neste contexto três cursos foram oferecidos, sendo eles 
“Introdução ao Excel 365 Avançado”, “Introdução a Edição de Imagens usando GIMP”, e 
“Introdução ao Wordpress”. 
 
O minicurso de Introdução ao Excel 365 Avançado teve como objetivo capacitar 
acadêmicos de graduação para criar planilhas dinâmicas com o auxílio de fórmulas e 
macros. O público-alvo era formado pelos alunos de graduação em engenharias. O 
treinamento oferecido foi divido em três módulos, totalizando 12,5 horas. Um dos 
encontros online é apresentado na Figura 2. Os módulos ofertados foram: 

• Módulo 1: Fórmulas aritméticas, textuais e lógicas – Duração: 2 encontros; 
• Módulo 2: Introdução à macros e scripts no Excel – Duração: 2 encontros; 
• Módulo 3: Interface gráfica com macros VBA – Duração: 3 encontros. 

 
O minicurso de Introdução ao WordPress teve como objetivo capacitar jovens e adultos a 
desenvolverem sites portfólio, utilizando uma nova ferramenta gratuita e completa. O 
público-alvo é formado por jovens e adultos autônomos que quisessem desenvolver certo 
conhecimento na produção de um portfólio para seu negócio, ou aqueles que tivessem 
interesse no conhecimento pessoal e aprendizado de uma futura profissão. O minicurso 
foi oferecido em apenas um módulo “Criação de sites com WordPress” dividido em 3 
encontros e totalizando 6 horas. A figura 3 ilustra um momento durante um desses 
encontros. 
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O terceiro minicurso, Introdução a Edição de Imagens Usando GIMP, teve como objetivo 
introduzir jovens e adultos na arte da edição de imagens digitais. O público-alvo é 
formado por jovens e adultos que desejassem aprender como manipular imagens digitais 
através de uma ferramenta gratuita. O minicurso foi oferecido em dois encontros, 
totalizando 5 horas de duração. Uma captura de tela do curso de GIMP é apresentada na 
Figura 4. 
 

 
Figura 2. Turma de Introdução ao Excel Avançado. 

 
 

 
Figura 3. Turma de Introdução ao WordPress. 

 
Resultados 
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Os participantes dos projetos tomaram conhecimento em utilizar novos recursos de 
informática, aprendendo a desenvolver planilhas eletrônicas mais avançadas, construir 
seus próprios sites e a editar imagens digitais. Com isso, os participantes desenvolvem 
habilidades que potencializam sua inserção/inclusão no mundo digital e, 
consequentemente, no mercado laboral. Todos os participantes que concluem as 
atividades recebem certificação. 
 

 
Figura 4. Introdução a Edição de Imagens Usando GIMP. 

 
Apesar do caráter de novidade para os bolsistas, o ensino através da plataforma Teams  
mostrou-se eficiente e adequado para a situação vivida atualmente.  
 
Adicionalmente, outros resultados alcançados pelo projeto são: atualização/revisão de 
apostilas para apoio às aulas; essas apostilas foram revisadas durante o ano de 2020 e 
organizadas e disponibilizadas na ferramenta Moodle da Unioeste. 
 
 
Considerações Finais 
 
Neste trabalho apresentamos sucintamente as ações desenvolvidas no ano de 2020 e 
2021, principalmente àquelas relacionadas ao ensino de tecnologias através do ensino 
remoto, no contexto do projeto de extensão “Noções Básicas de Informática utilizando 
Software Livre”, projeto que visa a inclusão digital de habitantes cascavelenses, em 
especial os que habitam periféricos da Universidade.  O ano de 2020 trouxe consigo a 
necessidade de readequação, com o novo objetivo temporário de ensinar o uso de 
ferramentas digitais para uso pessoal e profissional à todas as partes interessadas de 
maneira remota. Para o ano de 2021, os membros do projeto irão ofertar diversos 
minicursos para variados públicos que tenham acesso à Internet. 
 
Forma(s) de contato com a ação 
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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, 31346/2010, 10487/2003, 26584/2009, 32089/2010 

 
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=13
9. 
 

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. 
 

SCHECHTER, R. BrOffice.org Calc e Writer – Trabalhe com Planilhas e Textos em 
Software Livre. São Paulo: Elsevier Editora, 2006. 

1627

http://www.inf.unioeste.br/guardamirim
http://www.softwarelivreparana.org.br/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=82&lid=139
http://www.softwarelivreparana.org.br/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=82&lid=139


 

 

 
UNIOESTE NA COMUNIDADE 

 
Marcos Freitas de Moraes1 (Coordenador Técnico e Científico da Ação de Extensão) 
Participantes: Adriana de Mello2, Adriane de Castro Martinez 3, Ana Fernanda Daka 

Vieira4, Caroline Dresch Sabadin5, Cíntia Regina Festinalli6, Fabiana Regina Veloso7, 
Gustavo Bergamasco da Fontoura8, Joacir João Neto Piana9, Julia Fratin da Silva9, 

Katherine Soledad Alexandra Alarcon Ferrua10, Thalia de Paula Morais11,  
 

Área Temática: Educação 
Linha de Extensão: Jovens e adultos 

Modalidade: Comunicação Oral 
Palavras-chave: Comunidade, extensão, políticas públicas. 

 
Resumo 
 
O projeto de extensão é uma atividade complementar a grade curricular que proporciona 
uma troca de conhecimentos entre docentes, discentes e comunidade. O projeto Unioeste 
na Comunidade prima o desenvolvimento de atividades multidisciplinares e atualmente 
dispõe de um representante em cada Campi da Unioeste. A ideia é fomentar ações 
sociais nas comunidades abrangidas pelos campi nas áreas da saúde, educação, direito e 
justiça, trabalho, meio ambiente, comunicação e produção. 
 
Apresentação 
 
 

Segundo o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RESOLUÇÃO Nº 7, de 18 de dezembro 
de 2018, no Capítulo I da Concepção, das Diretrizes e dos Princípios, define a ação 
extensionista como “uma atividade que se integra a matriz curricular e a organização da 
pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, 
científico, tecnológico que promove a interação transformadora entre as instituições de 
ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação 
do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.” Dessa forma, 
considerando que, para o PNE 2011-2020 a extensão universitária deve ser creditada em 

 
1 Doutor, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo. E-mail: marcos.moraes@unioeste.br. 
2 Agente Universitária, Reitoria. E-mail: adriana.mello@unioeste.br. 
3 Doutora, Odontologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: adriane.martinez@unioeste.br. 
4 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel. E-mail: anadakavieira@hotmail.com. 
5 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel. E-mail: caroldsabadin@gmail.com. 
6 Acadêmica, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel. E-mail: festinallicintia@gmail.com. 
7 Doutora, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Toledo. E-mail: fabiana.r.veloso@gmail.com. 
8 Acadêmico, Economia, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Cascavel. E-mail: gustavo.fontoura@unioeste.br. 

   9 Acadêmico, Engenharia Química, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo. E-mail: joacirjoao@hotmail.com. 
10 Acadêmica, Medicina, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel. E-mail: juliafratind@gmail.com. 
11 Acadêmica, Nutrição, Centro de Educação, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Francisco Beltrão. E-mail: 
thaliadepaula36@gmail.com . 
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todos os cursos de graduação, o projeto Unioeste na Comunidade surge para efetivar 
esse objetivo. 

O projeto Unioeste na Comunidade foi criado em 2012 com a finalidade de atender 
uma demanda existente na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste), proveniente dos docentes, discentes, agentes universitários e 
comunidade para a realização de atividades diversificadas, possibilitando o exercício da 
multidisciplinariedade e interdisciplinaridade. 

Um dos intuitos, no início do projeto, era participar de diversos eventos promovidos 
pela comunidade na forma de um estande, auxiliando e orientando a população na 
prevenção e no diagnóstico precoce de doenças crônicas não transmissíveis, como 
hipertensão, obesidade, câncer de mama e diabetes, orientações nutricionais e 
recreação.  

O projeto Unioeste na Comunidade sempre remediou nas campanhas da 
Secretaria Municipal e Estadual de Saúde nos municípios de abrangência da Unioeste. 
Além disso, o projeto proporciona uma via de mão dupla, uma vez que os discentes 
conseguem compartilhar os conhecimentos adquiridos durante a graduação, contribuindo 
para formação profissional, e a sociedade obtém uma melhora em sua qualidade de vida. 

Na nova concepção do projeto, pretende-se continuar com essas ações cívico-
sociais, mas agora em períodos pré-determinados em cada um dos Campi da Unioeste e, 
em parceria com os docentes extensionistas vinculados à universidade. Desta forma, as 
atividades de extensão propostas pelos docentes do campus, onde ocorrerá a Unioeste 
na Comunidade, terão mais visibilidade pela sociedade, formando assim uma grande 
integração socioeducativa.   
 
 
 
Procedimentos Adotados 
 

A metodologia usada para o desenvolvimento do Projeto Unioeste na Comunidade 
consiste em compartilhar informações de todas as áreas do conhecimento entre a 
sociedade e os setores do campo acadêmico da Unioeste. Utiliza-se redes sociais, sítio 
eletrônico, Portal da Unioeste e e-mails para convidar a acadêmica a participar de 
atividades voluntárias. Atualmente, o projeto também conta com um Instagram 
(@unioestenacomunidade) para a divulgação de eventos. 

Para o momento de retorno às atividades presenciais, serão organizadas reuniões 
nos campi da Unioeste, com os docentes extensionistas para definição de local, data, 
público atingido e quais ações serão realizadas. 

A partir do momento que estiver tudo estruturado, é aberto um edital para 
convocação dos acadêmicos voluntários do campus sede e dos demais campi para 
participarem das atividades organizadas pelo projeto. 

   
 
 
Resultados 
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A tabela (1) apresenta os resultados das atividades que ocorreram antes da 
pandemia do Coronavírus, para retratar a abrangência da atuação do Unioeste na 
Comunidade.  

 
Tabela 1: Dados Anuais das Atividades da Unioeste na Comunidade 

Ano Quantidade de 
eventos 

 
Docentes 

 
Discentes 

Comunidade 
Público Atingido 

2012 7 18 117 3627 

2013 8 17 184 2917 

2014 15 28 196 1512 

2015 6 17 82 2544 

2016 14 25 259 2635 

2017 2 5 47 418 

2018 7 10 146 209 

2019 8 3 276 360 
 Fonte: DPDR – PROEX. 

 
As atividades do Unioeste na Comunidade foram desenvolvidas nas cidades de: 

Cascavel, Toledo, Palotina, Espigão Alto do Iguaçu, Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, 
Francisco Beltrão e cita-se como exemplos a participação com estande nos seguintes 
eventos: Outubro Rosa, Mac Dia feliz, Show Rural, Sinduscon, Nipofest, Natal para todos 
HUOP, Programa Paraná em ação, entre outros.  

Todas essas atividades permitem uma troca de conhecimento multidisciplinares e 
interdisciplinares, além de promover a cidadania e a humanização, conceitos importantes 
para a formação integral do ser humano, que consideram não apenas os aspectos 
profissionais e técnicos, mas também os aspectos emocionais. 
 
 
Considerações Finais 
 

As ações do Projeto Unioeste na Comunidade têm beneficiado tanto a sociedade 
quanto os atores dos projetos em ação, marcada pela interação dialógica e troca de 
saberes.  

A extensão tem a oportunidade de fortalecer o compromisso social da universidade 
integrando um trabalho coletivo entre todos os envolvidos. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
O projeto Unioeste na Comunidade possui um representante em cada Campus: 
 
Cascavel – Cintia Regina Festinalli 
Email: festinallicintia@gmail.com 
Telefone:( 46)984138198 
 
Foz do Iguaçu – Caroline Dresch Sabadin  
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Email: caroldsabadin@gmail.com 
Telefone: (45)999911357 
 
Francisco Beltrão – Julia Frantin 
Email: juliafratind@gmail.com 
Telefone:( 46)999193579 
 
Marechal Candido Rondon – Ana Fernanda Daka Vieira 
Email: anadakavieira@hotmail.com 
Telefone:(45)999838021 
 
Toledo – Joacir João Neto Piana  
Email: joacirjoao@hotmail.com 
Telefone:(45)998160196 
 
 
Número da Correspondência Registrada (CR) 
 
36480/2012 
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