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AÇÕES PREVENTIVAS DA FISIOTERAPIA DA UNIOESTE EM CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE CASCAVEL: RELATOS DE UMA DÉCADA1  

 
 

Área temática: Saúde 
 

RESUMO 
As creches, atualmente denominadas Centros Municipais de Educação Infantil-CMEIS, surgiram 
no Brasil num contexto assistencialista, mas atualmente são reconhecidas como instituições 
promotoras do desenvolvimento infantil, sendo um direito da criança, uma opção para a família e 
um dever do estado. O objetivo deste trabalho foi evidenciar as ações realizadas pela Fisioterapia 
nos últimos 10 anos. No primeiro Seminário de Extensão da Unioeste- I SEU em 2000 foram 
divulgados os resultados das primeiras atividades interdisciplinares em saúde, realizadas no CMEI 
Júlio Inácio Unser, localizado ao lado do campus, marcando assim o registro das primeiras ações 
preventivas em saúde, sendo que na época os cursos de Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem e 
Medicina, juntamente com uma técnica da PROEX atuavam de forma interdisciplinar, 
representando a Universidade junto a essa comunidade. Com a experiência adquirida com este 
trabalho, em 2008 um projeto coordenado pela Fisioterapia, cadastrado junto a PROEX, 
percebeu a necessidade de estender as ações deste projeto aos demais CMEIS. Através deste, 
foram realizadas visitas aos 28 CMEIS que possibilitaram a avaliação de todos os bebês do 
berçário e um levantamento das principais dúvidas das cuidadoras em relação a estimulação 
motora dos bebês. Os que apresentavam aquisições motoras muito abaixo do esperado eram 
encaminhados para a clínica de Fisioterapia da Unioeste.  Percebendo através dessas visitas que 
muitas cuidadoras relatavam insegurança para manusear os bebês, foram realizados diversos 
treinamentos para capacitar todos os CMEIS e ainda foi disponibilizado material visual através da 
elaboração de um DVD fornecido para cada CMEI bem como material apostilado. Os resultados 
deste trabalho foram apresentados em um Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas 
do Hospital Infantil Pequeno Príncipe sendo premiado como melhor trabalho na área da 
Reabilitação. Diante do exposto percebe-se a importância de cada vez mais a Universidades estar 
sendo representada diante da comunidade através de ações de atenção e prevenção á saúde.  
 

Palavras-chave: desenvolvimento motor; capacitação e prevenção em saúde.  

 
INTRODUÇÃO 

 Educar a criança é uma ação integrada ao cuidá-la, ou seja, uma não exclui a outra. Nas 

creches, os profissionais do berçário deverão assumir papel duplo: o de alguém que cuida dos 

bebês e o de educador, que contribui ativamente para seu desenvolvimento global, visto que as 

aquisições motoras no primeiro ano de vida são fatores relevantes no prognóstico do 

desenvolvimento global da criança, pois este período é considerado como um dos mais críticos 

no desenvolvimento infantil, é nele que o desenvolvimento motor apresenta-se em ritmo 

acelerado de mudanças que culminam nas funções de mobilidade, como a aquisição do 

engatinhar e da marcha independente, respectivamente aos 9 e 12 meses de idade. Fatores de 

                                                 
1 Dra Helenara Salvati Bertolossi Moreira (coordenadora da atividade), helenarasbm@hotmail.com; Alcy Aparecida 
Leite Souza; Ana Paula Pellenz; Cândida Borchet; Carolina Palma Priotto; Daniella Fernanda Henkes; Erosania 
Lisboa; Glauce Sivana Dutra; Marcela Gomes Ferreira; Mariana Bicho Melin; Simone Suelen Stelter. 
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risco como nascimento pré-termo e baixo peso, podem interferir nos padrões motores destas 

aquisições durante o primeiro ano de vida das crianças (BARRETO 2004). 

 Tavares 2005, sugere que as intervenções ocorram nas condições de saúde, devendo o 

profissional desta área, desenvolver trabalhos que visem prevenção. Para esse autor prevenção 

em Fisioterapia deve ser entendida “como uma atuação que se faz antes que os problemas com o 

movimento ocorram e no sentido de impedi-los de ocorrer”. Sendo assim os fisioterapeutas que 

atuam junto ao desenvolvimento infantil podem e devem, em um trabalho preventivo, intervir 

junto ao ambiente onde as crianças se inserem, de modo que este possa proporcionar condições 

favoráveis ao desenvolvimento global, a partir dessas considerações a avaliação 

neuropscicomotora é importante para identificar se uma criança apresenta ou não um atraso na 

aquisição motora, ou seja, no seu desenvolvimento motor normal, assim sendo o profissional que 

atende as crianças pequenas (bebês) tem a oportunidade e a obrigação de avaliar, sempre que 

possível, o seu desenvolvimento e tentar identificar, o mais precocemente possível, eventuais 

desvios. (SCHWARTZMAN, 2000).  

As berçaristas são as pessoas que mais mantém contato com estes bebês, sendo 

normalmente as primeiras a perceberem alterações no desenvolvimento. Porém, falta uma 

preparação mais aprofundada para o auxílio desta detecção, pois na prática, estas crianças são 

encaminhadas tardiamente aos profissionais capacitados. (HUSTON et al, 2012). A detecção 

precoce promove uma melhor resposta terapêutica, e é com a capacitação destas profissionais 

que tais problemas podem ser melhor manejados, proporcionando uma qualidade de vida melhor 

a estes bebês. Por este motivo, a partir do momento em que as berçaristas conhecerem o 

desenvolvimento normal das crianças de zero a dois anos, elas terão possibilidade de identificar 

atrasos nesse desenvolvimento. Ou seja, é ela que passa com os bebês maior parte do dia, será ela 

quem poderá verificar diferenças entre o desenvolvimento esperado para aquela idade e o 

apresentado pelo bebê. Uma berçarista bem informada sobre os estágios do desenvolvimento 

motor normal poderá, além de estimular corretamente, encaminhá-la a profissionais adequados 

para avaliação. (GALLAS, 2005) 

A Fisioterapia, com o objetivo de prevenir atrasos motores em bebês, poderá então 

intervir junto às berçaristas, possibilitando que elas recebam informações apropriadas sobre o 

desenvolvimento motor infantil e desenvolvam estímulos mais adequados, e assim, exercer uma 

influência positiva no crescimento destes bebês. (OLIVEIRA, 2000) 

Diante do exposto o objetivo deste estudo é verificar e orientar o conhecimento do 

desenvolvimento motor das berçaristas das creches públicas do município de Cascavel, e 

incentivar a prática da estimulação motora dos bebês. 
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METODOLOGIA 

A população beneficiada foi composta por 115 monitoras de berçario e 176 bebês entre 3 

e 18 meses das 28 creches públicas do município de Cascavel-PR.  

 O estudo foi realizado com as monitoras através de encontros com duração total de 20 

horas. Os temas teóricos abordados nesse encontro relacionados quanto ao desenvolvimento 

motor (sobre as fases de aquisição motora do bebê, atrasos no desenvolvimento motor e sinais de 

alerta para detecção de atraso) através de palestras de orientações relacionadas ao 

desenvolvimento motor normal. Foram visitadas as 28 creches para realizar-se uma avaliação 

específica com todos os bebês, visando confirmar a hipótese apontada pelas berçaristas quanto 

ao número real de bebês com atraso. O instrumento utilizado foi a Escala de Alberta. 

 

RESULTADOS 

 O teste t com nível de significância de 5% apontou diferença significante entre a 

quantidade de bebês detectados com atraso pelas berçaristas e pelo projeto (p<0,01). Elas 

apontaram apenas 20 % de bebês com atraso sendo que o projeto identificou 49 % com atraso.  

Os motivos principais relatados pelas berçaristas pelos quais elas sentem dificuldade de 

realizar a estimulação motora adequada em bebês com atraso, são principalmente a falta de 

tempo,o medo de machucá-los e a falta de conhecimento específico 

 As berçaristas identificaram apenas 20% dos bebes com comprometimento, dado 

confirmado através da questão relacionada ao conhecimento sobre o desenvolvimento motor, 

sendo que neste quesito, houve apenas 52% de acertos nas respostas do material obtido no 

treinamento, o que demonstra um nível de conhecimento insatisfatório das berçaristas sobre 

desenvolvimento motor. 

Já no que diz respeito aos sinais de alerta, os que mais preocupam as berçaristas são o 

pouco controle de cabeça, pobreza de movimentos e choro excessivo. 

 

CONCLUSÃO 

 Através desta ação extensionista, considera-se a necessidade de ações voltadas a 

promoção do desenvolvimento neuropsicomotor, que previnem ou minimizam condições de 

desvantagens ou risco, considera-se extremamente importante o papel da Fisioterapia em CMEIS 

para oferecer a esses bebês estímulos adequados para um bom desenvolvimento 

neuropsicomotor, bem como orientação as berçaristas na prevenção do atraso motor e seu 

impacto na vida social dessas crianças. Acredita-se que esse projeto foi um dos mais relevantes já 



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 33-36 

P
ág

in
a3

6
 

realizados pela autora junto a Universidade, sendo reconhecido pelo seu papel  social e o mesmo 

foi reconhecido junto a PROEX sendo escolhido para representar a Universidade no Seminário 

de Extensão das Universidades do Sul do país – SEURS 2010 e melhor trabalho no Congresso 

Internacional de Especialidades Pediátricas do Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Criança 

2010. No momento a Fisioterapia acompanha mensalmente o berçário através de visitas no 

CMEI citado que fica ao lado da Universidade. Pretende-se retomar as atividades de orientações 

aos demais CMEIS no decorrer deste ou do próximo ano.  
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E EDUCAÇÃO ALIMENTAR ENVOLVENDO 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FOZ DO IGUAÇU-PR1 

 

Área Temática: Saúde 
 

RESUMO 
A atuação adequada na escola depende da saúde da criança, inclusive de um bom estado 
nutricional. O projeto de extensão teve como objetivo a promoção da saúde nutricional através 
da detecção precoce de crianças com problemas nutricionais e a educação alimentar envolvendo 
as crianças e seus familiares. Em 2013, realizou-se a avaliação nutricional de estudantes da Escola 
Municipal Monteiro Lobato de Foz do Iguaçu-PR. Foi utilizado como método de avaliação a 
mensuração do Índice de Massa Corporal (IMC) e o preenchimento de dados da criança de 
acordo com ficha do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), e o diagnóstico 
seguiu a seguinte classificação: obesidade grave, obesidade, sobrepeso, eutrófico (adequado), 
magreza e magreza acentuada. Foram avaliados 273 alunos, e deste total, 109 (39,9%) alunos 
apresentaram IMC fora do padrão eutrófico, sendo que, 10 (3,7%) estavam abaixo do peso e 99 
(36,3%) estavam acima do peso recomendado. Foram desenvolvidas diversas atividades 
educativas envolvendo todos os escolares avaliados e também os familiares dos escolares que 
apresentaram problemas nutricionais. A educação em saúde com os escolares foi realizada por 
meio de atividades lúdicas (pirâmide alimentar, palestras com vídeos educativos e teatro de 
fantoche), e a atividade com os pais e responsáveis ocorreu por meio de uma reunião e palestra 
onde receberam orientações de uma nutricionista participante do projeto. Além disso, os 
familiares receberam uma ficha de encaminhamento com os resultados obtidos para que 
encaminhassem seus filhos(as) ao serviço de saúde do município, possibilitando a continuidade 
do acompanhamento por um profissional nutricionista, caso assim desejassem. Verificou-se que 
houve uma grande receptividade dos escolares e seus familiares com relação às ações de 
promoção da saúde nutricional desenvolvidos neste trabalho, possibilitando o esclarecimento da 
importância dos hábitos alimentares saudáveis ainda na infância e no ambiente familiar.  

  

Palavras-chave: estado nutricional; promoção da saúde; saúde da criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, no Brasil, foi observado um aumento expressivo de indivíduos com 

obesidade, constituindo um importante problema de saúde pública, pois tal condição predispõe 

                                                 
1 Alaíde Beatriz Percheron, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Amanda Netto, acadêmica do curso 
de Enfermagem/UNIOESTE; Camila de Fatima Pavan, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Camila 
Ferreira Nascimento, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Daiane Nunes de Melo, Nutricionista do 
NASF/Distrito Norte, Município de Foz do Iguaçu-PR, daianenm@ig.com.br; Helder Ferreira, Mestre em 
Enfermage, heefer@hotmail.com; Inês Angelica Novelli, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Ivanete 
Sema do Nascimento, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Jaqueline Priscila da Luz Melo, acadêmica 
do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Jéssica Bortolotto Bonamigo, acadêmica do curso de 
Enfermagem/UNIOESTE; Jéssica Rodrigues de Oliveira, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; 
Mariana Pacheco Rolim, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Marieta Fernandes Santos, Doutora em 
Enfermagem, marieta_fs@yahoo.com.br; Marina Cristina Alflen, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; 
Noemi Dantas Souza, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE;  Odicéia da Silva Machado dos Santos, 
acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Oscar Kenji Nihei, Pós-doutor em Imunologia, 
oknihei@yahoo.com;  Quésia Cristina Wiland, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE; Regiane Bezerra 
Campos, Especialista em Enfermagem, regfac@gmail.com;  Taigra Morgana Picco, acadêmica do curso de 
Enfermagem/UNIOESTE; Tailine Ludvig Graf, acadêmica do curso de Enfermagem/UNIOESTE. 
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ao surgimento de doença cardíaca precoce, hipertensão arterial, derrame, hiperlipoproteinemia e 

diabetes mellitus (NUNES; FIGUEIROA; ALVES, 2007). 

As estimativas existentes apontam que a prevalência da obesidade em crianças tem 

aumentado (WANG; MONTEIRO; POPKIN, 2002). Além disso, tem se demonstrado que, 

afastados os fatores de ordem psicológica, os fatores nutricionais podem afetar o rendimento 

escolar da criança (GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2007). 

Diante da importância da promoção da saúde na escola, neste trabalho extensionista 

foram realizadas atividades de detecção de problemas nutricionais e atividades educativas lúdicas 

sobre educação alimentar, envolvendo escolares e seus familiares. 

  

CONTEXTO DA AÇÃO 

A prática realizada teve como públicos-alvo escolares do ensino fundamental, 

possibilitando trabalhar a temática dos hábitos de vida e alimentação saudáveis, uma vez que, na 

infância e pré-adolescência a modificação de hábitos ocorre com maior facilidade, fazendo com 

que, no futuro, doenças crônicas possam ser evitadas. 

Esta ação teve como objetivo detectar precocemente distúrbios nutricionais em escolares 

do ensino fundamental (1º ao 5º ano) da Escola Municipal Monteiro Lobato de Foz do Iguaçu-

PR. Foi utilizado como instrumento de avaliação o formulário do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN) destinado ao diagnóstico descritivo e analítico da situação alimentar 

nutricional da população brasileira (BRASIL, 2004).  

 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

As atividades extensionistas descritas neste trabalho ocorreram no período de Abril a 

Novembro de 2013. Para realizar a avaliação do estado nutricional foi calculado o Índice de 

Massa Corporal (IMC) de cada escolar, como se segue: IMC: (P/A²), onde P representa o peso e 

A representa a altura. Para a obtenção do diagnóstico nutricional foram utilizadas as curvas 

padronizadas de IMC x faixa etária para crianças do sexo masculino e do sexo feminino 

(BRASIL, 2004). Onde cada escolar teve seu estado nutricional estabelecido segundo a 

classificação a seguir: obesidade grave, obesidade, normal ou eutrófico, magreza e magreza 

acentuada. 

 Com relação à avaliação dos hábitos alimentares, os escolares foram entrevistados 

individualmente utilizando-se o formulário de inquérito nutricional do SISVAN. Após esta etapa, 

os escolares receberam orientações sobre hábitos de vida e alimentação saudáveis, por meio de 

atividades lúdicas (pirâmide alimentar, palestra com vídeos educativos, atividades com balões que 
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continham perguntas para reflexão e teatro de fantoche). Os pais ou responsáveis dos alunos que 

apresentaram algum problema nutricional foram convidados a comparecer na escola, onde 

receberam orientações sobre alimentação saudável com a nutricionista participante do projeto. 

Além disso, os pais ou responsáveis dos escolares que apresentaram algum problema nutricional 

também receberam uma ficha de encaminhamento ao serviço de saúde, para que seus filhos(as) 

dessem prosseguimento ao acompanhamento por um nutricionista do Sistema Único de Saúde, 

caso assim desejassem. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Neste trabalho, foram avaliados 273 escolares, sendo 133 (48,7%) do sexo feminino e 140 

(51,3%) do sexo masculino. Na TABELA 1, encontra-se o resultado do estado nutricional dos 

escolares avaliados, onde constatou-se que 10 (3,7%) escolares encontravam-se com magreza 

(baixo peso), 164 (60,1%) escolares encontravam-se eutróficos e 99 (36,3%) escolares estavam 

acima do peso (sobrepeso, obesidade ou obesidade grave). A condição de obesidade grave 

predominou entre os meninos avaliados (11,4%). Nenhum escolar apresentou a condição de 

magreza acentuada. 

 
TABELA 1: Diagnóstico nutricional dos escolares da E.M. Monteiro Lobato, segundo o sexo dos 
escolares avaliados. Foz do Iguaçu, 2013. 

Diagnóstico 
nutricional 

Sexo Feminino 
n (%) 

Sexo Masculino 
n (%) 

Total 
n (%) 

Magreza 05 (3,8) 05 (3,6) 10 (3,7) 
Eutrófico 85 (63,9) 79 (56,4) 164 (60,1) 
Sobrepeso  23 (17,3) 27 (19,3) 50 (18,3) 
Obesidade 16 (12,0) 13 (9,3) 29 (10,6) 
Obesidade Grave 04 (3,0) 16 (11,4) 20 (7,3) 

Total 133 (100) 140 (100) 273 (100) 

 
Baseado nesse diagnóstico, todos os escolares avaliados participaram de atividades 

educativas sobre educação alimentar e hábitos saudáveis de vida, e os pais ou responsáveis dos 

escolares que apresentaram algum problema nutricional receberam orientação de uma 

nutricionista do projeto (FIGURA 1). Com o desenvolvimento das atividades, foi possível 

constatar o envolvimento dos escolares e de seus responsáveis. Os alunos se mostraram 

receptivos ao que foi proposto e demonstraram o aprendizado adquirido pelas atividades. 
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Figura 1 – Atividades educativas e lúdicas desenvolvidas no projeto: A) 
Atividade com a pirâmide alimentar; B) Teatro de fantoche sobre 
alimentação saudável; C) Palestras e vídeos educativos; D) Orientação 
dos pais pela nutricionista. 

 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve uma grande receptividade dos escolares com relação às ações de promoção da 

saúde nutricional, envolvendo a universidade e a comunidade escolar, possibilitando o 

esclarecimento sobre a importância dos hábitos saudáveis de vida, ainda na infância.  
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O ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS A ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FOZ DO IGUAÇU1 

 
 

Área Temática: Saúde 
 

RESUMO 
A incidência de acidentes por causas externas tem aumentado nos últimos anos devido às 
diferentes formas de violência em nossas cidades, quer seja no trânsito, nos domicílios e ou nas 
escolas. O objetivo do estudo é o relato de experiências do ensino de primeiros socorros e 
prevenção de acidentes aos escolares por meio de oficinas de educação em saúde. Essas oficinas 
fizeram parte de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, campus de Foz do Iguaçu. Participaram 240 crianças do 3º ao 5º ano do ensino 
fundamental de duas escolas municipais do município de Foz do Iguaçu, Paraná. Para avaliar a 
compreensão dos temas, foram aplicados pré e pós-testes. Houve um aumento significativo de 
acertos no pós-teste, comparativamente ao pré-teste. Ressalta-se a importância da educação em 
saúde e o incentivo à realização de treinamentos permanentes sobre primeiros socorros no 
ambiente escolar. 

 
Palavras-chave: primeiros socorros; educação em saúde pública; estudantes; crianças. 
 

INTRODUÇÃO 

Qualquer pessoa enfrenta a possibilidade de ser surpreendida por uma situação de 

emergência, e nem sempre é possível a chegada imediata da equipe médica de atendimento 

emergencial. A ausência temporária entre o instante do acidente e o início do atendimento 

médico poderá demostrar o contraste entre a vida e a morte da vítima (ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR AO TRAUMATIZADO, 2011), portanto esses primeiros socorros têm o 

objetivo de fornecer uma assistência temporária à vítima, até que seja possível conseguir o auxílio 

                                                 
1 Adriana Zilly, Doutora em Ciências Biológicas, docente do Curso de Enfermagem e do Programa de Pós-
Graduação em Ensino da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil; 

Alessandra Rosa Carrijo, Doutora em Enfermagem, docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil; Aline Suelen Miura, Acadêmica do Curso de 
Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil, bolsista da 
UNIOESTE e da Fundação Araucária; Elisa Maria Bezerra Maia, Graduada em Enfermagem pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil; Fabio Junior Martins4, Especialista em 
Docência do Ensino Superior. Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Foz do Iguaçu (PR), Brasil; Izabelle 
Medeiros, Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz 
do Iguaçu (PR), Brasil, bolsista da UNIOESTE e da Fundação Araucária; Luana C. Kaufmann, Acadêmica do Curso 
de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil, bolsista 
da UNIOESTE e da Fundação Araucária; Marieta Fernandes Santos, Doutora em Enfermagem, docente do Curso 
de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil; Michelly 
Liberato, Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz 
do Iguaçu (PR), Brasil, bolsista da UNIOESTE e da Fundação Araucária; Samia Quadros, Acadêmica do Curso de 
Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil, bolsista da 
UNIOESTE e da Fundação Araucária; Sheila C. Rocha Brischiliari, Doutoranda em Ciências da Saúde – UEM, 
docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu 
(PR), Brasil; Wesley Martins, Pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Ensino (nível mestrado) da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Foz do Iguaçu (PR), Brasil. 
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médico profissional, se necessário, ou até que a vítima possa se recuperar por si só (PERGOLA, 

2008; FIORUC et al., 2008). 

Nesse contexto, Pergola e Araújo (2008) afirmam que é de vital importância a educação 

da população por meio da memorização de sequências básicas e de fácil aprendizado, retenção e 

aplicação, proporcionando com isso um atendimento adequado e melhora da sobrevida. Em vista 

desse panorama é imprescindível verificar quais são as ações adotadas pelo Suporte Básico de 

Vida (SBV) por sujeitos leigos, e com isso identificar possíveis falhas durante esse processo, 

possibilitando a correção e salvando vidas. 

Com esse olhar, Smeltzer e Bare (2012) mencionam que a principal meta da promoção 

em saúde, é motivar as pessoas a melhorarem o modo como elas vivem, modificando 

comportamentos de risco, adotando comportamento saudáveis. A despeito de sua grande 

significância, tendo em vista a quantidade de acidentes que ocorrem cotidianamente no ambiente 

escolar e em demais locais, no Brasil, o ensino de primeiros socorros ainda é pouco difundido, 

prevalecendo a insciência sobre o tema (I – TECH, 2008).  

Mediante tal fragilidade, é notório que as escolas possuem um papel determinante ao que 

se refere promoção em saúde, evidenciando a importância de treinamento aos estudantes, sobre 

noções básicas de primeiros socorros. 

 

CONTEXTO DA AÇÃO 

O projeto envolveu acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade do Oeste do Paraná – Unioeste, Campus Foz do Iguaçu, sendo realizado no 

período entre outubro de 2013 a novembro de 2014. 

O objetivo foi difundir conhecimentos em primeiros socorros, dando prioridade as 

escolas que estivessem participando do Programa de Saúde na Escola – PSE, criado pelo 

ministério da educação que visa a formação integral dos estudantes por meio de ações de 

promoção, prevenção e atenção à saúde. O público alvo constituiu-se de estudantes do 3º ao 5º 

ano do ensino fundamental de duas escolas municipais do nível fundamental, ficando a amostra 

definida em 240 escolares distribuídos em 12 turmas.  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

As oficinas foram ministradas por seis acadêmicas do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, bolsistas 

do projeto de extensão “Educação em saúde: abordando Primeiros Socorros às crianças e adolescentes do 

ensino fundamental e médio”. Os conteúdos foram transmitidos por meio de demonstrações práticas 
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de forma que a criança tivesse oportunidade de executar atividades em bonecos ou simulação em 

seus colegas.  

As oficinas de primeiros socorros contaram com os seguintes temas: definição de 

Urgência e Emergência, importância de não passar trote, queimaduras, sangramento no nariz, 

convulsão, engasgamento, afogamento, picada de insetos e mordida de animais. A avaliação 

foi realizada por meio de placas de identificação, quando o moderador expunha determinada 

situação e a intervenção realizada (correta ou não), os participantes em tal caso indicavam sua 

resposta por meio das placas concordando ou discordando do que fora dito. 

A coleta de dados ocorreu após o Consentimento Livre e Esclarecido dos diretores das 

instituições de ensino e dos professores das turmas que receberam a intervenção. Consideraram-

se os aspectos éticos relacionados à pesquisa com seres humanos contidos na Resolução 

466/2012 – CNS/MS, parecer favorável do CEP/ UNIOESTE, sob nº. 861.930. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Foram realizadas doze oficinas de educação em saúde com a participação de 240 crianças 

dos 3°, 4° e 5º anos do ensino fundamental. Para mensuração do conhecimento dos participantes 

sobre o tema da oficina, os dados foram coletados considerando a ferramenta avaliativa pré e 

pós-teste, e por meio da comparação pode-se observar que a média de conhecimentos sobre os 

temas abordados antes de iniciar o treinamento foi de 58,2% e, após finalizar, houve um aumento 

para 93,6%, correspondendo a um acréscimo de 35,4%. Corroborando com esses dados, um 

estudo similar realizado Goiânia-GO (PERGOLA, 2008) em 2005 também mostrou aumento 

significativo no número de acertos após oficinas de Primeiros Socorros. 

Diante da importância que os acidentes representam na morbimortalidade infantil, o 

ensino sobre primeiros socorros a escolares mostrou-se eficiente, viável e agradável para os 

alunos, pois os mesmos puderam participar ativamente das atividades. Para Veronese (2010), a 

opção pela problematização como abordagem metodológica das oficinas de Primeiros Socorros 

para crianças confere dinamismo aos encontros e oportunidade de participação dos usuários no 

processo educativo, contrariando modelagens educativas mais tradicionais que trabalham com a 

seleção e exposição vertical de conteúdos por parte dos educadores. 

Quanto aos limites evidenciados na utilização das oficinas para abordar primeiros 

socorros, podemos citar a diferença entre uma simulação e a realidade vivida. As condições do 

ambiente, a disponibilidade de recursos e o clima emocional presente numa situação de urgência 

e risco de vida são fatores que não podem ser simulados de uma forma fidedigna (VERONESE 
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et al., 2010). Dessa forma, não é possível garantir que os participantes agirão de forma correta 

frente a algum caso que necessite de técnicas de primeiros socorros. 

 

CONCLUSÃO 

Além de conferir maior segurança e reduzir a vulnerabilidade dos escolares, a difusão dos 

conhecimentos pode reduzir a demanda do serviço de atendimento móvel de urgência, que 

rotineiramente recebe solicitações em acidentes simples que poderiam ser atendidos pela própria 

população, ou dando suporte até a chegada da ambulância em casos graves, tornando mais eficaz 

o atendimento. 

Ressalta-se a importância da educação em saúde e o incentivo à realização de 

treinamentos permanentes sobre primeiros socorros nas escolas, uma vez que o conteúdo é vasto 

para ser absorvido em uma oficina, o que pode dificultar o aprendizado em curto tempo. 
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O SOLO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS1 
 
 

Área temática: Meio Ambiente 
 

RESUMO 
O trabalho teve por objetivo promover a educação ambiental nas escolas e fomentar ações 
educativas que articulem as áreas de meio ambiente e desenvolvimento rural e urbano, buscando 
desta forma a conscientização de que o solo é um componente do ambiente natural que deve ser 
adequadamente conhecido e preservado. As atividades foram realizadas no ano de 2013 a 2014, 
aos alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, sendo prioridade os alunos do Ensino 
Fundamental. Foram realizadas, junto às escolas do Município de Marechal Candido Rondon, 
aulas teóricas e práticas, que visavam o melhor entendimento do tempo necessário para a 
formação do solo, suas estruturas e a importância do mesmo para manutenção da vida. 
Demonstraram-se medidas necessárias para atenuar os danos causados ao solo por atividades 
produtivas, industriais, dentre outras. Ao término das atividades foram distribuídos potes de solos 
com água, com diferentes cores (vermelho, amarelo, bruno, preto e demais matizes); e os alunos 
desenhavam temas relacionados à palestra. Ao término do projeto foram atendidos 260 alunos e 
20 professores, sendo que deste total, 25% foram alunos do ensino médio e 75% do ensino 
fundamental. Ao observar os desenhos verificou-se que os alunos conseguiram colocar no papel 
a relação do homem com o solo para a manutenção do sistema produtivo e da vida nos 
ecossistemas. 
 

Palavras-chave: conscientização ambiental; ensino; atividades de extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Mousinho et al. (2003) a educação ambiental é um processo em que se 

busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso 

à informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Porém, a educação 

visando o meio ambiente e principalmente o solo nas escolas tem se mostrado ineficiente e 

muitas vezes vaga, já que outros assuntos são priorizados no ponto de vista dos professores 

(SANTOS et al. 2008). 

Encontramos muitas vezes, professores despreparados, e sem conhecimentos básicos sobre o 

assunto, o que contribui para uma reprodução de conceitos distorcidos da realidade. O solo não é 

colocado como um componente essencial do ecossistema, que mereça destaque por desempenhar 

um papel fundamental na relação com a água, o ar e as florestas. Em seu estado natural, o solo 

cumpre funções de forma a proporcionar equilíbrio entre o mesmo e as formas de vida animal e 

vegetal, disponibilizando água em qualidade e quantidade suficientes de nutrientes para o 

                                                           
1 SEIDEL, E.P, Professora Doutora do Departamento de Física do Solo da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná- MCR, edleusaseidel@yahoo.com.br; FARIA, V.O.; REGINATTO, A.; REIS, W.; SALVALAGGIO, A.C.; 
VARONI, J. F. 
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desenvolvimento das plantas, de forma renovável e numa dinâmica constante (LIMA, 2005). Por 

esse motivo torna-se necessário disponibilizar de forma clara, e coerente com a realidade, 

conhecimentos sobre o uso correto e sustentável do solo, sua importância, sua dinâmica e sua 

relação com a sociedade (LIMA, 2004). 

Para que a mudança no processo educacional de fato aconteça, busca-se trabalhar com a 

produção de materiais didático-pedagógicos, que sintetizam as informações sobre o solo e por 

meio desse obter a atenção dos alunos. Desta forma, o trabalho teve por objetivo promover a 

educação ambiental e fomentar ações educativas que articulem as áreas de meio ambiente e 

desenvolvimento urbano, buscando desta forma a conscientização de que o solo é um 

componente do ambiente natural que deve ser adequadamente conhecido e preservado. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

As atividades foram realizadas no ano de 2013 á 2014, aos alunos do Ensino Fundamental 

ao Ensino Médio, sendo prioridade os alunos do Ensino Fundamental. Inicialmente foram 

realizadas pesquisas sobre os temas que seriam discutidos, quais metodologias de ensino seriam 

utilizadas, confecções de materiais didáticos e o tempo de duração das palestras. Depois desta 

etapa, entramos em contato com escolas municipais, estaduais e particulares de Marechal 

Candido Rondon, para agendar as atividades a serem desenvolvidas. A instituição de ensino teve 

liberdade de estabelecer, se as aulas aconteceriam no Laboratório de Geologia/Física do solo da 

Universidade Estadual do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, no Centro de Ciências 

Agrárias, ou na própria escola.  

As palestras foram realizadas com auxílio de equipamento de multimídia e material didático 

(maquete, rochas, experimentos). O tema principal da aula foi à formação do solo, suas 

estruturas, medidas de conservação do solo e a importância do mesmo para manutenção da vida 

nos ecossistemas. Ao término das atividades foram distribuídos potes de solos com água, com 

diferentes cores (vermelho, amarelo, bruno, preto e demais matizes) para que os alunos 

expressassem na forma de desenhos o seu entendimento sobre os assuntos abordados. 

 

RESULTADOS 

Foram atendidos mais de 260 alunos e 20 professores, sendo que deste total, 25% foram 

alunos do ensino médio e 75% do ensino fundamental. Dentre as instituições de ensino que 

participaram do projeto 67% pertenciam ao ensino público e 33% ao ensino privado. Após cada 

palestra os alunos eram incentivados a expressar na forma de uma pintura o que lhe despertou 

interesse. Ao observar os desenhos verificou-se que os alunos conseguiram colocar no papel a 
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relação do homem com o solo (Figura 1 e 2). Com as atividades de extensão de ensino sobre 

solos, os professores tem a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e restabelecer sua 

confiança sobre o tema solo e meios de garantir sua preservação.   

 

 

Figura 1 - Algumas atividades realizadas pelos alunos.                                                        Fonte: 
dos autores 
 

       

 Figura 2 – Desenhos feitos por alunos do Ensino Fundamental  
 Fonte: Dos autores                                           
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PROEX EM AÇÃO: A COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESENVOLVENDO 
PROJETOS DE INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA GESTÃO 

2012 A 20151 
 
 

Área Temática: Esportes 
 

RESUMO 
 O esporte educa, ensina o individuo a conviver em sociedade, a respeitar o próximo, a competir 
de forma leal e melhora a qualidade de vida. Assim, a Coordenação de esportes que desenvolve 
suas ações junto a PROEX – Pró-Reitoria de Extensão através do PESLA – Programa de Esporte 
e Lazer da Unioeste, tem desenvolvido ações junto aos servidores e universitários de nossa 
instituição, oportunizando o desenvolvimento da consciência para a prática de atividade física 
permanente e uma melhor qualidade de vida, com projetos institucionalizados, como os Jogos de 
Integração dos Servidores da Unioeste - JISU, Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais 
do Paraná – JOSUEPAR, Jogos Universitários Paranaense – JUP’S e Jogos Universitários 
Brasileiros – JUB’S, e outros de caráter interno, como os Jogos Intercursos no Campus – JIC, 
Jogos Internos Universitários Intercampi – JIUI e outras atividades internas envolvendo os 
servidores. Os resultados apresentados são referentes ao período de 2012 à 2014, onde constatou-
se um aumento significativo dos participantes em todas as atividades, tanto à nível universitário, 
onde os acadêmicos representaram a Unioeste em competições estaduais e brasileira, valorizando 
as atividades desenvolvidas em nossa instituição e elevando o nome de nossa IES para o Brasil e 
também de caráter recreativo/ competitivo envolvendo os servidores, com  competições locais, 
regionais e estaduais, junto as demais instituições de ensino superior estaduais do Paraná. 

 

Palavras-chave: integração; jogos; esporte; saúde; confraternização.  

 

INTRODUÇÃO 

As facilidades encontradas no dia a dia através do desenvolvimento tecnológico e da 

modernização estão tornando o homem sedentário, acarretando assim perda da sua qualidade de 

vida. Este fato é observado através do comodismo, que está criando nos indivíduos hábitos 

errados em relação à atividade física ou à prática de esportes. Visando evitar este sedentarismo, os 

meios de comunicação muitas vezes, divulgam nos seus noticiários, notas referentes à importância 

da prática de uma atividade física, com o objetivo de conscientizar o público em geral. Essas 

informações são fundamentais e necessárias para a criação de um hábito saudável desta prática.  

Neste sentido, a Coordenação de Esportes, através da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 

da Unioeste desenvolve diversos projetos visando ações para os servidores e universitários de 

nossa instituição, para que desta maneira canalizem o estresse causado pelos problemas do dia a 

dia, onde o esporte apresenta-se como principal forma de obtenção deste objetivo.  

Bouchard et al (1990) e Corbin e Fox (1988) explicam que é muito importante a prática da 

                                                           
1 Prof. Dr. Luís Sérgio Peres 
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atividade física durante toda a vida como meio de saúde, e que a base para a conscientização 

encontra-se na motivação para a prática, desenvolvendo no individuo uma responsabilidade, uma 

vontade, uma satisfação e não como obrigação, pois caso ocorra como obrigação, logo que o 

mesmo possa, ele abandona tal prática. 

Assim, nosso real objetivo com relação aos servidores (funcionários e professores) bem 

como universitários não é almejar resultados expressivos, mas sim a participação em eventos 

esportivos, com uma dimensão social, lúdica e cooperativa, visando um bem estar geral e uma 

melhor qualidade de vida. 

   

RESULTADOS 

 No ano de 2012 as atividades junto a Coordenação de Esportes iniciaram em junho, 

devido às mudanças ocorridas na reitoria, com a posse do novo Reitor e Pró-Reitores e 

estruturação de suas equipes de trabalhos. Neste ano foram realizados somente aqueles projetos 

considerados de maior importância como o JISU – Jogos de Integração dos Servidores da 

Unioeste, JOSUEPAR – Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná, JUP’S – 

Jogos Universitários Paranaense, JUB’S – Jogos Universitários Brasileiros e um Campeonato 

Interno de Futebol Suíço, atendendo assim tanto os Servidores (funcionários e docentes) como 

os Universitários (discentes) da Unioeste. 

Com relação aos Servidores a participação foi muito ativa nos projetos, tivemos uma 

população de aproximadamente 700 pessoas envolvidas nas atividades, inclusive participamos dos 

JOSUEPAR em Guarapuava com uma delegação de 127 servidores. Com relação aos 

Universitários, os resultados foram altamente significativos, Nossa participação foi muito boa, nos 

JUP’S com uma delegação composta por 73 atletas, conseguimos excelentes resultados, inclusive 

classificando alguns atletas para os Jogos Brasileiros (JUB’S) nas modalidades de xadrez, natação e 

judô, e a Unioeste acabou classificada em 7ª lugar entre as 36 universidades/faculdades 

participantes.   

 Ano de 2013: Após avaliações das atividades realizadas no ano de 2012, os projetos 

sofreram algumas adequações e foram reelaborados seguindo um planejamento para o melhor 

desenvolvimento dessas ações. Também foram criados outros projetos para atender novas 

demandas, tanto a nível universitário como de servidores. Assim, para o ano de 2013, foram 

planejados os seguintes projetos: JISU (1ª Encontro Festivo para os Servidores – Costelão); 

JOSUEPAR; JUP’S; JUB’S; ATUAÇÃO – Atléticas em Ação; JIC - Jogos Intercursos nos 

Campus; JIUI - Jogos Internos Universitários Intercampi; Unioeste Presente; Atividade Física 
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nos Campus e HU: Caminhadas Orientadas visando melhor Qualidade de Vida e a Estruturação 

do NESLA – Núcleo de Esporte e Lazer da Unioeste.  

Considerando que este ano a Unioeste iria sediar os JOSUEPAR, os projetos foram 

estruturados em resgatar de forma definitiva o PESLA - Programa de Esporte e Lazer na 

Unioeste, na organização dos jogos que ocorreram junto a sede social da AABB de Cascavel. Os 

jogos alcançaram os objetivos propostos, a delegação da Unioeste foi composta por 340 atletas 

inscritos e acabamos ficando em 3ª lugar geral. Com relação aos Universitários, também foram 

realizados projetos visando organizar as equipes, assim nossa delegação para os Jogos 

Universitários Paranaense aumentou, atingimos um número de 143 atletas, participando em todas 

as modalidades possíveis, com resultados muito bons, ficando em 5ª lugar no estado entre as 

universidades e faculdades participantes, com atletas classificados para os JUB’S nas modalidades 

de Xadrez e Natação. 

  Ano de 2014: Mesmo com os problemas financeiros e as dificuldades apresentadas pelo 

COU na aprovação, conseguimos desenvolver neste ano, de forma mais direta, aqueles projetos 

já institucionalizados, como JISU, JOSUEPAR, JUP’S e JUB’S, bem como os projetos 

ATUAÇÃO e JIC. A restrição financeira dificultou na organização de eventos esportivos 

preparatórios para os jogos, tanto a nível universitário como dos servidores, mas mesmo assim, 

conseguimos desenvolve-los com adequações. 

Assim, as atividades propostas envolvendo os Servidores como o JISU, foi realizado em 

forma de confraternização, com jogos e almoço, onde foi servido “Costelão”, conseguido através 

de doações, tivemos a participação de um grande número de partcipantes, aproximadamente 

1500 servidores e em relação ao JOSUEPAR também foi altamente significativa, tivemos uma 

delegação de aproximadamente 80 servidores representando a Unioeste, com a participação ativa 

do Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão, que além de representarem nossa universidade 

como autoridades, se fizeram atletas. Estes jogos ocorreram em Maringá e ficamos em 5ª lugar 

entre as universidades participantes. Já em relação aos universitários, os resultados foram 

excelentes, nossa delegação foi composta por 117 atletas para os JUP’S que se realizam na cidade 

de Cianorte. Conseguimos ótimos resultados, ficando em 5ª lugar geral entre 37 

universidades/faculdades participantes e classificando 4 atletas para os jogos brasileiros de 

Aracaju, nas modalidades de Xadrez, Natação e Atletismo. 

 Para o ano de 2015, estamos planejando a realização de diversos projetos conforme PDI 

(Programa de Desenvolvimento Institucional) da PROEX já aprovado, priorizando dar sequência 

aos projetos já institucionalizados, conforme disponibilidade financeira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como vimos o esporte e atividade física auxiliam no desenvolvimento integral do ser 

humano, melhorando sua qualidade de vida, gerando bem estar e proporcionando momentos de 

lazer e de integração junto às demais pessoas, criando hábitos saudáveis, de bem estar e 

conscientizando dos males que drogas e outras atividades antissociais fazem para a saúde. 

Os resultados demonstram um aumento significativo dos participantes em todas as 

atividades, tanto à nível universitário, onde os acadêmicos representaram a Unioeste em 

competições estaduais e brasileira, valorizando as atividades desenvolvidas em nossa instituição e 

elevando o nome de nossa IES para o Brasil e também de caráter recreativo/ competitivo 

envolvendo os servidores, com  competições locais, regionais e estaduais, junto as demais 

instituições de ensino superior estaduais do Paraná. 

REFERÊNCIAS 

BOUCHARD; C.; et al. Exercise, fitness and health.  Champaign, Illinois: Human KineticsBooks, 
1990. 
 
CORBIN; C.B.; FOX; K. Aptidão para toda a vida.  British Journal of Physical Education, v. 16, 
n. 2, 1985. Aptidão Física e Saúde, São Paulo, v. 1, n. 1, 1988. 



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 53-56 

 

P
ág

in
a5

3
 

PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ – NÚCLEO DE CASCAVEL1 
 
 

Área Temática: Trabalho 
 

RESUMO 
Projeto de extensão incorporado no campus da Unioeste de Cascavel, assim como em diversos 
campus universitários estaduais do Paraná, o PBNP - Programa Bom Negócio Paraná é uma 
iniciativa do Governo do Estado que visa a capacitação da população na gestão de empresas, de 
modo a promover o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da sociedade como 
um todo, aprimorando os meios geradores de renda e o crescimento dos mesmos. Responsável 
pelo atendimento a 25 municípios, os bolsistas participantes realizam desde o contato para 
abertura de turmas de ensino, até a conclusão do objetivo final do programa que é o curso de 
capacitação em cinco módulos de gestão empresarial, onde são apresentados conhecimentos 
sobre gestão de negócios, comercial, financeira, de pessoas e estratégica, culminando em um 
conhecimento básico essencial para a administração segura de uma empresa.   
 

Palavras-chave: projeto de extensão programa; bom negócio Paraná; capacitação. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa Bom Negócio Paraná foi criado em 2005, pelo então prefeito de Curitiba o 

Sr. Carlos Alberto Richa – Beto Richa como Programa Bom Negócio Curitiba, cujo seu objetivo 

era induzir o desenvolvimento econômico local através da capacitação, consultoria e 

acompanhamento dos empreendedores (PAIZ, 2013). Em virtude ao êxito da missão do 

programa em sua gestão municipal, o mesmo autor do programa acima referido, considerou 

pertinente a incorporação do PBNP no Plano de Governo de Estado no ano de 2011, 

formalizando-se então o projeto a nível estadual em 2012. Atualmente este projeto é 

desenvolvido por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, Agência 

de Fomento Paraná, da Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul em 

cooperação com prefeituras e entidades representativas da classe empresarial e das comunidades 

empreendedoras que busca capacitar micros e pequenos empresários, assim como pessoas físicas 

que possuem interesse em futuramente se tornarem empreendedores. Atualmente, o objetivo do 

projeto se mantém, agregando-se aos novos municípios de abrangência (DUTRA et al, 2013). 

 

 

                                                           
1Autores: Ariane dos Santos, Consultora do PBNP – núcleo Cascavel, mestranda em Administração, PPGA 

Unioeste, arianes@live.com; Claudio Antonio Rojo, Coordenador do PBNP – núcleo Cascavel, pós-doutor pela 

USP, rojo_1970@hotmail.com; Eric Lucion, Consultor do PBNP – núcleo Cascavel, mestrando em 

Administração, PPGA Unioeste, eric_lucion8@hotmail.com; Gesler Rogis Flor Bertolini, Coordenador do 

PBNP – núcleo Cascavel, doutor pela UFSC. geysler.bertolini@unioeste.br; Marcelo Honório, Consultor do 

PBNP – núcleo Cascavel, economista pela Unioeste. marcelo.onorio@hotmail.com; Pang Lien Hsu, Consultor 

do PBNP – núcleo Cascavel, mestrando em Administração, PPGA Unioeste, panghsu@hotmail.com. 
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CONTEXTO DA AÇÃO 

O programa abrange todas as regiões do estado do Paraná por meio da Universidade 

Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual 

de Ponta Grossa – UEPG, Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro, Universidade 

do Oeste do Paraná – Unioeste e Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Dessa 

maneira, considerando que as áreas de abrangência são divididas por universidades e seus 

diversos campus, assim sendo, este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar o contexto 

das atividades do núcleo da Unioeste do campus de Cascavel sobre o PBNP, bem como os 

resultados alcançados desde a sua criação. 

O referido núcleo ocupa a estrutura do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Administração, 

Economia e Contabilidade – NUPEACE, o qual fornece uma estrutura ampla e própria para a 

realização de atendimentos individuais à quem necessita de auxílios extra classe. As aulas são 

ofertadas a 25 municípios de responsabilidade do Núcleo em questão, que alcançam até 100 km 

em seu entorno e à sua população empreendedora. A região possui uma economia de 

características marcantes do setor agropecuário, porém alguns municípios como Cascavel e 

Toledo já apresentam economia diversificada, explorando também os setores de indústria e 

serviços.  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

A capacitação à população empreendedora e empresarial se dá pela abertura de turmas 

nos municípios pertencentes ao núcleo de Cascavel, mediante contato com as prefeituras, seja 

diretamente com as autoridades executivas ou através da sala do empreendedor e os agentes de 

crédito do Fomento Paraná, dependendo das disponibilidades das mesmas nas cidades. Portanto, 

as turmas são constituídas a partir da própria procura dos empresários que entram em contato 

com a sala do empreendedor e a Fomento Paraná, bem como pela abertura de inscrições e 

divulgação sob a responsabilidade das prefeituras. 

O curso é segmentado em cinco módulos de gestão empresarial, a gestão comercial que aborda 

sobre fundamentos do marketing, conceito de vendas, definição das compras, plano de marketing e 

vendas de qualidade, enquanto a gestão de negócios a qual mostra a importância dos objetivos, 

metas, conceitos sobre empreendedorismo, planejamento estratégico e plano de negócios. O 

módulo de gestão financeira por sua vez busca capacitar os empreendedores a realizar o controle 

das movimentações dos seus recursos, cálculo do faturamento mínimo para não acarretar 

prejuízo, finanças pessoais e empresariais, noções de fluxo de caixa, preço de venda, orçamento, 

entre outros. O módulo de gestão de pessoas tem foco na estrutura de cargos e atividades da 



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 53-56 

 

P
ág

in
a5

5
 

organização, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, 

ambiente de trabalho, liderança, desligamento de pessoal e indicadores de recursos humanos e 

por último a gestão estratégica, que procura capacitar os alunos a colocar as suas definições 

estratégicas em prática, assim como no desenvolvimento de planejamento estratégico e 

ferramentas agregadas, entre outros. 

O curso de capacitação possui uma carga horária de 66 horas/aula, geralmente divididos em duas 

aulas semanais noturnas em dias intercalados, totalizando 16 encontros num período de 02 meses, 

da qual no primeiro dia são distribuídas as apostilas para os alunos com os materiais que serão 

abordados durante os cinco módulos supracitados. Além das aulas, os participantes do Programa 

têm acesso, quando solicitado, a duas consultorias dos bolsistas que ministram o curso, 

possibilitando contato mais direto com as dificuldades individuais dos alunos. Na conclusão do 

curso, o aluno que possuir a carga horária mínima de 50 horas/aula tem acesso a uma linha de 

crédito com baixas taxas de juros disponibilizados pela Agência Fomento Paraná. Dessa maneira, 

o projeto espera melhorar o perfil do empreendedor através da sua capacitação e treinamento, 

desenvolver o espírito associativo e cooperativo, fomentar o desenvolvimento regional e 

disponibilizar financiamentos para os empreendedores (MOROZINI et  al., 2013). 

 

ALGUMA DISCUSSÃO 

Foi levantada a quantidade de alunos que passaram pelo núcleo de Cascavel desde a 

criação do programa em 2012, assim sendo, o núcleo já atendeu 11 municípios, e formou um 

montante aproximado de 762 empreendedores dos 1.112 inscritos no programa, conforme 

mostrados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Relação das cidades e respectivos participantes 

Turmas Inscritos Desistentes Formados 

1° CAFELÂNDIA 55 22 33 

2° CAFELÂNDIA 39 01 38 

3° CAFELÂNDIA 94 10 84 

1° CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 61 29 32 

2° CASCAVEL 51 14 37 

3° CASCAVEL 54 10 44 

4° CASCAVEL 33 06 27 

5° CASCAVEL 76 26 50 

6° CASCAVEL 56 19 37 

7° CASCAVEL 59 19 40 

8° CASCAVEL 45 20 25 

9° CASCAVEL 67 42 25 

10° CASCAVEL 39 17 22 

1°CÉU AZUL 25 10 15 

1° CORBELIA 38 01 37 
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2° CORBELIA 29 14 15 

1° IBEMA 39 21 18 

1°GUARANIAÇU 60 13 47 

1° SANTA TEREZA DO OESTE 76 31 45 

2°TOLEDO 23 00 23 

3° TOLEDO 40 21 19 

1° TRES BARRAS 38 04 34 

1° UBIRATÃ 15 0 15 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 
 

Constata-se, segundo a tabela 1, que muitos alunos desistentes são aqueles que se inscrevem para 

a capacitação, mas não comparecem nem ao menos no primeiro dia de aula. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa tem alcançado resultados satisfatórios em relação ao seu objetivo principal 

de capacitar os empresários na gestão das suas organizações, isso é possível constatar pela 

constância da abertura de novas turmas nos municípios já atendidos. É importante destacar que 

um empecilho para a abertura de turmas em algumas cidades se da na falta de estrutura e de 

alunos para comportar o programa, já que muitos desses municípios tem população reduzida que 

inviabiliza a abertura. 

Pela análise dos dados, é possível também concluir que o município de Cascavel é o que 

possui mais turmas, devido tanto ao porte da cidade e sua população empreendedora quanto da 

facilidade de se obter informações sobre o curso que ocorre na mesma cidade. Segundo relatos de 

alunos formados, muitos começam o curso buscando a linha de crédito para as suas organizações, 

porém após a conclusão, relatam que conseguiram identificar que foram problemas de gestão que 

causavam as dificuldades de continuidade das atividades, e não a falta de entradas de caixa, não 

necessitando assim dos empréstimos financeiros. 

 

REFERÊNCIAS 

DUTRA, Ivan de Melo; et al. Apostila Bom Negócio Paraná. 3 ed.. Curitiba, Paraná, 2013. 
 
MOROZINI, J. F.; et al. Programa bom negócio Paraná. In: SEURS, 31, 2013, Gurapuava, Anais. 
Guarapuava: UNICENTRO, 2013. 
 
PAIZ, M.; et al. Perfil dos participantes do programa de capacitação bom negócio Paraná na 
região sudeste do Paraná. Anais. II CONAPE, 2013.  



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 57-61 

P
ág

in
a5

7
 

PROGRAMA CASULO SÓCIO-TECNOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO EM 
GESTÃO SOCIAL, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: POTENCIALIDADES, 

LIMITES E DESAFIOS DA EXTENSÃO1 
 
 

Área Temática: Trabalho 
 

RESUMO 
 O presente trabalho procura refletir sobre as potencialidades, limites e desafios da extensão na 
área do trabalho, através de uma experiência de incubação de empreendimentos de economia 
solidária, realizando um estudo de caso de projeto de extensão que vem sendo desenvolvido 
desde 2004. Para a realização desse projeto, que posteriormente se transforma em programa, 
foram realizadas várias parcerias, tanto com organizações públicas, como empresariais e da 
sociedade civil. Teve como público de interesse mulheres em risco e vulnerabilidade social, numa 
ação de geração de trabalho e renda. Que possibilitou a incubação de duas cooperativas. Sendo 
que uma cooperativa foi criada em junho de 2006 e em fevereiro de 2012 encerrou suas 
atividades e a outra teve iniciou em 2013 e está em andamento. A análise dessa experiência, a luz 
da teorização sobre economia solidária e incubação, permite ampliar a reflexão sobre as 
potencialidades, limites e desafios da extensão no campo do trabalho.  
 

 Palavras-chave: incubação; economia solidária; empreendedorismo social; trabalho e renda. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o início das ações em 2004, primeiramente através do Projeto Casulo, e 

posteriormente do Programa Casulo, tínhamos plena certeza do valor da extensão como sendo 

uma ponte de ações concretas da universidade junto a comunidade local e regional.  Procuramos 

ao longo das atividades de extensão nesse projeto, envolver professores e alunos dos de diversos 

cursos. Do ponto de vista teórico, procuramos criar uma ecologia de saberes entre os conceitos e 

práticas de empreendedorismo social, responsabilidade social e mais recentemente na economia 

solidária e participar no Fórum Regional e Estadual de Economia Solidária do Paraná. E apesar 

dos conceitos e práticas apresentarem diferenças, tanto teóricas como ideológicas (Lechat, 2002), 

na prática e através das ações de extensão, temos visto que as mesmas se entrecruzam, quando 

mesmo, se complementam (Oliveira, 2014).  No presente trabalho, apresentamos as ações do 

Programa Casulo, dando ênfase à ação de incubação de empreendimentos sociais e tecnologia 

social, destacando sua potencialidade, os limites e desafios para o desenvolvimento da atividade 

de extensão numa perspectiva emancipatória pela via da economia solidária.  

 

 

                                                           
1 Edson Marques Oliveira, Pós-doutor em Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdade pelo CES/ Universidade de 
Coimbra, e Pós-doutorando pela UFPR, Administração, Empreendedorismo e Inovação em Organizações, 
empreendedorsocial03@yahoo.com.br, PROEXT-2010/MEC/SESu, convênio 017/2011. 



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 57-61 

 

P
ág

in
a5

8
 

CONTEXTO DA AÇÃO 

No Brasil, cerca de 91% da população da assistência social são mulheres,  onde 64,5% 

estão em idade ativa, mas desocupadas; das ocupadas, os ganhos são 70% menores do que dos 

homens, e 35.2% são chefes de família. Nos empreendimentos de economia solidaria 36% são 

mulheres. A pobreza tem uma face, que segundo Kliksberg (2001, p. 8), produz o efeito da 

“feminilização da pobreza”. É nesse quadro, que se inseriu a proposta de extensão, objetivo criar 

espaços para gerar trabalho e renda para jovens e mulheres em risco e vulnerabilidade social. Mas 

essa prática apresenta limitações, como fenômeno do fracasso de empreendimentos, como foi o 

caso da COOPERMESA (Oliveira, 2012a) e as dificuldades enfrentadas pela CIRANDAS.  O 

que eleva os desafios tanto teóricos como práticos das ações de extensão, o que fica mais claro 

com as ações desenvolvidas, como apresentamos a seguir.   

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

1) Incubação de empreendimentos e tecnologias sociais sustentáveis e solidárias.  

Ações voltadas para o apoio e a disseminação dos princípios, ferramentas e estratégias do 

empreendedorismo social, da sustentabilidade em suas múltiplas dimensões e desdobramentos, 

incentivo e estimulo na criação de novas tecnologias sociais.  

 

2) Centro de formação e capacitação de gestão em empreendimentos sociais solidários e 

novas tecnológicas sociais.   

Desenvolvimento de estratégias de capacitação e disponibilização de informações e 

conhecimentos para formação de gestores de empreendimentos sociais e geradores de novas 

tecnologias sociais, através da realização de eventos de capacitação, aperfeiçoamento de material 

instrucional, didática assertiva, de informação e de publicação de informações para socialização 

do conhecimento nessa área.  

 

3) Dialógo aberto sobre gestão social integrada, sustentável e solidária.   

Ações, como debates, cursos, palestras, que possibilitem o dialogo entre várias partes 

interessadas em desenvolver e apoiar ações concretas de aperfeiçoamento teórico - técnico -

metodológico da gestão social, de forma integrada com outros saberes e estratégias de modo 

plural e transdisciplinar.  
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4) Educação sócio-empreendedora solidaria & sustentável   

Ações como cursos, seminários, palestras, oficinas, etc. de cunho sócio-educativo visando 

na formação e disseminação dos fundamentos do empreendedorismo social, responsabilidade 

social, da economia solidária, da sustentabilidade humana e da inovação na área social.   

Ao logo do processo de trabalho desde 2004 até o presente, o Programa Casulo tem 

realizados parcerias e captado recursos através  de organizações como Itaipu, Fundação Banco do 

Brasil, Receita Federal, PROEXT/MEC. O que tem potencializado as ações, mas que  no âmbito 

da Universidade ainda encontra várias barreiras, como: i) espaço físico, ii) pessoal qualificado, iii) 

apoio institucional.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Como sinalizado, daremos ênfase à ação de incubação. A mesma teve dois momentos. O 

primeiro de 2004 a 2012, em que incubamos a COOPERMESA. Teve a participação ativa de 

empresários, associação de moradores, de estudantes, professores, entre outros. Iniciou com 

cerca de 32 mulheres, e indiretamente atingindo cerca de 90 pessoas. Em 2012, encerram as 

atividades, por falta de recursos humanos. Estudando as causas e razões desse fracasso, destaca-

se: i) falta de conhecimento em gestão, 45% , ii) comportamento e atitude 25%,  principalmente 

sobre o trabalho cooperado e solidário, e iii) 20% de falta de apoio do poder público. Após essa 

experiência redefinimos a metodologia de trabalho e iniciamos outra incubação, a da 

CIRANDAS. Muito semelhante a COOPERMESA, encontramos problemas no fator humano. 

Iniciamos o processo de captação com cerca de 60 inscritos, mas somente 12 foram para a 

incubação e até o momento (fev/2015) o empreendimento ainda não foi consolidado. Analisando 

esses fatores limitantes encontramos: i) políticos, ii) infraestrutura e iii) recursos humanos e iv) 

financeiros. No político, percebemos que setores/pessoas da própria prefeitura eram contra esse 

modelo de trabalho, e agiram literalmente para sabotar o processo, bem como, deixaram questões 

pessoais e político partidárias serem mais importantes do que o atendimento ao grupo. Na 

infraestrutura, notamos que houve dificuldades tanto na Prefeitura como da Unioeste de oferecer 

um local apropriado para as atividades de criação, produção e comercialização dos produtos. No 

fator recursos humanos, existe uma resistência ao trabalho cooperativo e solidário e concentração 

nos interesses pessoais. O depoimento de uma cooperada é emblemático. “Professor, na verdade, 

eu estou aqui é para garantir o meu”. Nos recursos financeiros, pouca produção, baixo retorno e 

dificuldade de investimento.  Tais fatos indicam os limites das ações, e produz, como sinaliza 

Sennett (2012), uma cooperação fraca e uma solidariedade fingida.  Não há duvida de que a 

metodologia de incubação  através da extensão é uma grande contribuição estratégica para 
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geração de empreendimentos sociais solidários maduros e com maior probabilidade de sucesso 

em suas atividades, mas que ainda requer maior aperfeiçoamento e dinamização, principalmente  

na inclusão, envolvimento e comprometimento da população de interesse, que via de regra, 

decorrente a outros benefícios sociais, se afastam e não se comprometem com um projeto de 

longo prazo, como é a constituição de cooperativas ou de associações.  Há uma busca pelo 

imediato e com menos esforço, o que apresenta em certa medida um processo de acomodação 

induzida e do fracasso inevitável desse tipo de empreendimento.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade de extensão, apresentada, mostra que a extensão universitária tem grande 

potencial de gerar ações emancipatórias, no sentido de gerar autonomia principalmente de atores 

em risco e vulnerabilidade social. No caso estudado, Programa Casulo, da Unioeste, Campus de 

Toledo, permitiu ir além da extensão, gerando ações  para pesquisa, tanto em nível de graduação 

como de pós-graduação e de pós-doutoramento, e educação, no envolvimento dos estagiários e 

voluntários, além de gerar vários produtos concretos, como a publicação de mais de 10 artigos, 3 

livros, três prêmios (Ethos/Valor de Responsabilidade Social Empresarial, em 2007, Federação 

Estadual de Associações Comerciais do Paraná em 2008, Sebrae Mulher Empreendedora em 

2010) mostrando o reconhecimento e valor da ação. Foram alcançadas ao longo desse período 

(2004 a 2013) mais de 40 organizações, 400 pessoas diretamente e cerca de 1.200 indiretamente, 

recebendo apoio e investimento de organizações como Itaipu, Fundação Banco do Brasil, Receita 

Federal, PROEXT/MEC, entre outros. Com elevando o nome da instituição e materializando o 

papel e responsabilidade social da Unieoste, fazendo com que a produção teórica, fosse colocada  

a serviço da comunidade local e regional. No entanto, carece de apoio efetivo dos órgãos 

públicos locais, e da própria Universidade quanto aos espaços e condições efetivas que favoreçam 

as ações emancipatórias. O que poderia ser materializado através de uma incubadora em todos os 

campi com infraestrutura, pessoas e recursos financeiros adequados, bem como, parceria com o 

poder local e envolvimento dos atores do processo.   
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AÇÕES RELATIVAS ÀS PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS (PEE)1 

 
 

Área Temática: Educação 
 

RESUMO 
O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE – foi 
instituído devido à demanda posta à Universidade mediante o ingresso de acadêmico com 
deficiência no curso de Pedagogia. Esta ação possibilitou que a universidade, no decorrer de seu 
crescimento como instituição de Ensino Superior fosse avançando nas questões relativas ao 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) às pessoas com necessidades educacionais 
especiais ou com deficiência. Dentre as atividades que foram sendo consolidadas pelo PEE, estão 
em destaque a contratação de profissionais para o AEE, como tradutor e intérprete de Libras, 
para apoio pedagógico (transcritor/ledor); curso de formação continuada para professores; 
cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras); de Tecnologia Assistiva; grupos de estudos, 
pesquisas e publicações. O principal objetivo do PEE é assegurar o ingresso, a permanência e a 
conclusão do ensino superior por esses acadêmicos. Entende-se que é fundamental a articulação 
com instituições de e para pessoas com deficiência, instituições públicas e setores públicos que 
atuam na educação. Para atender os princípios norteadores do Programa, são realizadas 
discussões coletivas para definição de suas diretrizes e atividades.  O PEE está organizado em 
forma de colegiado composto por docentes, discentes, técnicos e comunidade externa. Destaca-
se que a participação desse grupo heterogêneo permite o crescimento individual e coletivo de 
todos, levando ao aperfeiçoamento contínuo das ações desenvolvidas pelo Programa. 
 

Palavras chave: atendimento educacional especializado; programa de educação especial; acesso 
ao ensino superior. 
 

INTRODUÇÃO 

O relato histórico do PEE refere-se aos períodos de maior relevância para o Programa, 

que vem atendendo acadêmicos e servidores com deficiência no âmbito do ensino, da pesquisa, e 

da extensão e em questões administrativas, somando um total de 90 alunos e em torno de 10 

servidores. Ressalta-se que nesse número de 90 alunos atendidos pelo PEE ao longo de sua 

existência, estão incluídos 4 (quatro) alunos que realizaram graduação, especialização e mestrado 

na Unioeste. Atualmente, a Unioeste possui 13 (treze) alunos na graduação e 4 (quatro) em cursos 

de Pós-Graduação em nível de Mestrado. Em projetos e programas de Extensão participam 25 

(vinte e cinco) pessoas com deficiência.  

Com o ingresso do primeiro aluno com deficiência em 1997, a universidade compreendeu 

que era necessário atender às suas necessidades educacionais especiais, para que, dessa forma, 

fosse possível avançar e produzir conhecimento científico na área da Educação Especial. Para 

que ocorressem avanços em relação ao atendimento dos alunos com deficiência matriculados na 

                                                           
1 DALGALO, Vanderlize Simone; IACONO, Jane Peruzo; SILVA, Dorisvaldo Rodrigues da Silva; SILVA, Vera 
Lucia Ruiz Rodrigues da Silva; TURECK, Lucia Terezinha Zanato. 
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Unioeste, tornou-se fundamental a participação direta das pessoas com deficiência e de docentes 

envolvidos nos movimentos e na educação deste segmento social. Vários membros do PEE eram 

ativistas e contribuíram nas discussões e definições das diretrizes norteadoras do Programa, 

estabelecendo um diferencial nas questões relativas à compreensão 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 

da aprovação do PEE, que engloba todas as demais ações realizadas pelo programa na 

UNIOESTE.  

Com o ingresso de acadêmicos com deficiências múltiplas e necessidades especiais com 

caraterísticas particulares, a partir de 2013, a equipe do PEE iniciou discussões com o intuito de 

fazer alterações e adequações nessas Resoluções as quais deverão ser apreciadas e deliberadas 

pelo CEPE. 

 

CONTEXTO DA AÇÃO 

Na UNIOESTE, o PEE, instituído pela Resolução nº 323/1997 é um Programa 

permanente de Extensão que presta assessoria aos alunos, aos servidores e a pessoas da 

comunidade externa que apresenta necessidades especiais e que participam de atividades 

extensionistas, disponibilizando: Tradutor/Intérprete de Libras, adaptação e digitalização de 

material impresso, Transcritor/Ledor, constituição de Banca Especial para atender o Concurso 

Vestibular, cursos de formação para docentes das Redes Municipais e Estaduais por meio de 

projetos de extensão a PROEX; curso de LIBRAS em parceria com o Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), entre outras.  

No processo de concurso vestibular de 1996, a banca especial atendeu a uma aluna com 

baixa visão, que solicitou prova ampliada. O resultado desse processo foi a aprovação da 

candidata no curso de Pedagogia. Essa acadêmica teve garantido todo o material ampliado, 

durante os seus estudos acadêmicos, possibilitando-lhe as condições de permanência e conclusão 

do ensino superior. 

Em de 1997, um acadêmico cego ingressou na universidade. Foram inúmeras as 

dificuldades quanto ao apoio pedagógico necessário para atendê-lo. Foram necessários inúmeros 

enfrentamentos com o órgão gestor da universidade. Nesse processo de luta, pode-se destacar as 

intervenções do movimento social das pessoas com deficiência do município de Cascavel. Os 
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movimentos sociais eram representados pela Associação Cascavelense de Pessoas com 

Deficiência Visual (ACADEVI) e o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, instituições fundadas em 1995, que defenderam os direitos do acadêmico (SILVA, 

2008); (SILVA et al. 2008); (ZANETTI, BORBA, SILVA, 2008);  (SILVA, 2013). 

Em ano de 2002, a aprovação de uma aluna surda no curso de Pedagogia, exigiu a 

necessidade da contratação de um professor Tradutor/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para atendê-la. Salienta-se que mesmo com dificuldades os acadêmicos das áreas de 

deficiência visual e da surdez foram atendidos, e que desde 1997 o PEE vem melhorando suas 

condições de produção de material adaptado, por meio de aquisição de novos recursos 

tecnológicos, bem como aperfeiçoando sua equipe em todos os campi da Unioeste. 

 No ano de 2014, devido ao ingresso de alunos com paralisia cerebral que apresentam 

graus de comprometimentos diferenciados e devido a demanda já existente em Cascavel e 

Toledo, a equipe do PEE elaborou um protocolo de atribuições de um novo profissional no 

quadro de funcionários da UNIOESTE, para desenvolver as funções de apoio pedagógico e de 

transcrição e leitura, criando a função de Transcritor/Ledor, no cargo de Técnico de Assuntos 

Universitários. Após trabalho de fundamentação legal e arguição do PEE, a Unioeste, por meio 

do Setor Jurídico, emitiu um parecer favorável ao Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), permitindo a contratação do profissional Transcritor/Ledor. 

Esse processo de inclusão dos acadêmicos com deficiência na UNIOESTE, na 

perspectiva da oferta de apoios educacionais especializados, sob a ótica pedagógica, configurou o 

serviço de Atendimento Educacional Especializado - AEE.  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 As atividades desenvolvidas no PEE são realizadas pela equipe colegiada, pela 

comunidade externa, por Instituições de Ensino Superior Pública, por grupos de estudos e de 

pesquisas. Destacam-se como prioritárias a produção de material para os alunos cegos e com 

baixa visão. Para atender os acadêmicos ou docentes surdos, a Universidade assegura o 

profissional tradutor e intérprete de Libras. Além disso, a equipe participou e fez  publicações em 

eventos nacionais e internacionais, Além de publicar livros pela editora da universidade - 

EDUNIOESTE.  

 O PEE desenvolve atividades de formação continuada e de cursos em parcerias com a 

APPIS – Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, o CAP 

Municipal e Estadual-Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas Cegas e com Visão Reduzida; CAS 

– Centro de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez; 

Fórum Municipal e Regional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; CRAPE - 
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Centro Regional de Atendimento Pedagógico; CPA – Comissão Permanente de Acessibilidade; 

CRF – Centro de Reabilitação Física/Unioeste e demais setores desta Universidade. 

 Também tem realizado palestras junto às Instituições Federais das cidades de Irati, 

Cascavel, Santa Helena, na UNILA, em Foz do Iguaçu, e na Universidade Federal da Fronteira 

Sul, campus de Laranjeiras do Sul e Realeza, objetivando ampliar discussões e reflexões sobre o 

funcionamento dos Núcleos de Acessibilidade já criados nessas instituições. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A equipe do PEE embasa seus estudos na abordagem histórico-cultural de Vigotski, 

Leontiev, Luria e autores da mesma corrente teórica, por compreender que essa abordagem 

melhor explicita a compreensão sobre a concepção de deficiência, com destaque para o processo 

de compensação. Essa teoria permite, ainda, no tocante à prática pedagógica, incorporar a 

tecnologia na educação, a partir do momento em que se valorizem as potencialidades e não as 

limitações causadas pelos defeitos, preconizando a fundamental importância do papel do 

professor como interventor na zona de desenvolvimento proximal, motivando, estimulando e 

desencadeando no processo ensino-aprendizagem, o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores (VIGOTSKI, 1997). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O PEE, ao longo das atividades desenvolvidas nos 17 anos de sua existência, sofreu 

varias mudanças e ampliação no atendimento que inicialmente ocorreu com área da deficiência 

visual, após na área da deficiência auditiva e, mais recentemente, com as deficiências múltiplas. O 

Programa, em função de sua articulação com as entidades representativas das pessoas com 

deficiência, com o apoio recebido das Pró-Reitorias de Graduação e Extensão e com as Direções 

dos vários Campi conseguiu avançar em suas atividades e atendimentos. 

 A partir de 2014, o PEE desencadeou uma mobilização junto aos núcleos e programas 

das Instituições Públicas de Ensino Superior, objetivando a retomada do Fórum Estadual de 

Educação Especial para fortalecer as discussões entre os núcleos e programas e articular junto à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o estabelecimento de uma política de 

diretrizes voltada à estrutura, organização dos programas e núcleos, regulamentação do AEE do 

Ensino Superior e definição orçamentária para essas ações definidas. 

Além disso, tornar-se necessário salientar que as ações desenvolvidas pelo PEE, 

objetivam assegurar e ampliar o ingresso, a permanência e a terminalidade nos cursos de 

graduação dos acadêmicos com deficiência ou necessidades educacionais especiais na 

universidade, bem como criar possibilidades de contribuir na formação de sujeitos com valor 
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educacional e social, capazes de romper com a ideia de inutilidade ainda presente, em diversos 

setores de nossa sociedade. 
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PROJETO CORAÇÃO DE OURO – 13 ANOS PROMOVENDO ATIVIDADES 
FÍSICAS PARA PESSOAS NA TERCEIRA IDADE1 

 
 

Área Temática: Saúde 
 

RESUMO 
Esta apresentação representa um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 13 anos e é fruto 
do Projeto de Extensão: “Coração de Ouro, atividades de ginástica para pessoas na terceira 
idade”. Neste período participaram aproximadamente 50 pessoas na terceira idade, 40 
acadêmicos de Educação Física e quatro professores, mais de 20 trabalhos foram apresentados 
e/ou publicados em eventos de natureza científica. Estão apresentados os valores referentes às 
medidas antropométricas e aos testes motores que são realizados em pelo menos duas fases do 
ano: início das atividades (fevereiro ou março, conforme o calendário acadêmico) e primeira 
semana de dezembro. É possível observar que esta clientela está dentro dos valores esperados 
para pessoas não sedentárias, ainda que um ou outro possa apresentar sobrepeso ou obesidade. 
 
Palavras-chave: terceira idade; idoso; exercício. 
 

ABSTRACT 
This presentation is a work developed over the last 13 years and is the result of Extension 
Project: "Heart of Gold, fitness activities for people in old age." During this period about 50 
people participated in the elderly, 40 students of Physical Education and four professors, more 
than 20 papers were presented and / or published in scientific events. Shows the values for the 
anthropometric measurements and motor tests that are performed in at least two phases of the 
year: the beginning of activities (February or March, according to the academic calendar) and first 
week of December. You can see that this customer is within the range expected for non-
sedentary people, although either may be overweight or obese. 
 
Keywords: seniors; elderly; exercise. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 Nestes 13 anos muitas foram às pessoas que passaram pelo Projeto de Extensão Coração 

de Ouro. A maioria permanece desde que entrou. Os participantes mais novos ingressaram há 

pelo menos quatro anos. Oportuno relatar que neste período ocorreu o falecimento de um dos 

membros do grupo que ocorreu em seu domicílio e não estava relacionado às atividades 

desempenhadas no projeto. Muitos dos sujeitos se inscreveram inicialmente por indicação 

médica, mas permanecem por interesses próprios, pois têm verificado melhoras que consideram 

importantes em suas vidas. 

Ao longo dos anos de trabalho tem-se buscado promover atividades físicas para pessoas 

na terceira idade visando à melhora e manutenção nos níveis fisiológicos, psicológicos e sociais 

dos seus mais de 50 participantes ao longo deste período.  
                         
1 Alberto Madureira, professor associado UNIOESTE/GEPEMENE; Paulo Serpa, acadêmico UNIOESTE, 
serpa.paulogiovani@gmail.com. 
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Este projeto no decorrer destes anos abrigou aproximadamente 40 acadêmicos de 

Educação Física quer como bolsista de extensão quer como voluntários. De modo semelhante 

também passaram mais três docentes que participaram ativamente no mesmo. 

 A cada ano são em media dois trabalhos que são realizados e apresentados em eventos de 

natureza científica possibilitando a experiência de publicação por parte dos alunos de graduação, 

inclusive com elaboração de trabalho monográfico. 

 No presente momento discorrer-se-á sobre o atual estado de arte das atividades que têm 

sido desenvolvidas iniciando obviamente pela introdução. 

Contextualizada a ação, os objetivos do Projeto Coração de Ouro, nesses 13 anos de 

trabalho têm sido no sentido de promover atividades físicas para pessoas na terceira idade 

visando à melhora e manutenção nos níveis fisiológicos, psicológicos e sociais dos seus mais de 

50 participantes ao longo dos anos.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

O presente estudo é fruto de um projeto de extensão (Coração de Ouro) que ocorre 

desde 2002 nas instalações da UNIOESTE, no campus de Marechal Cândido Rondon. Ainda que 

haja possibilidade de abordagem qualitativa de dados tem-se aplicado à quantitativa. Caracteriza-

se como um estudo descritivo que (Thomas, Nelson, Silverman, 2007; TRIVIÑOS, 1987)1,2 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

 A população é composta por 26 atores sociais sendo 05 do sexo masculino e 21 do sexo 

feminino.  

 Foram realizados os testes de flexibilidade, equilíbrio, velocidade de caminhada, flexão de 

cotovelo, levantar da cadeira, caminhada de uma milha; e as medidas de massa corporal e estatura 

permitindo o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). 

 Os testes e as medidas, equipamentos e instrumentos seguiram o protocolo descrito por 

MATSUDO, 20003. 

 O número de sujeitos no teste de milha foi menor devido ao calor e o desconforto na 

época de realização do mesmo. 

 Foi utilizada a estatística descritiva com média e desvio-padrão. A presente coleta de 

dados se deu sobre os 17 atores sociais que compareceram no período de avaliação de final de 

ano de 2014. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após, decorrido o ano de 2014 com atividades de ginástica e, também, atividades 

recreativas durante três dias na semana com duração de uma hora cada dia encontrou-se os 

seguintes resultados (tabela 01): 

  

TABELA 1- Valores médios e desvios-padrão de medida e testes 

 Idade MC Estat. IMC Flex. Equil. Flex.Cot. Lev.Cad. Vel.Cam. 

1Media 70,07 61,16 1,58 24,59 29,00 24,29 18,36 11,86 2,44 

Desv.Pad 6,90 9,25 0,09 3,11 6,01 9,21 3,10 1,35 0,35 
2Media 72,00 83,70 1,73 27,71 12,67 19,33 19 9,67 2,53 

Desv.Pad 10,14 21,40 0,04 6,31 4,62 12,90 8,66 1,52 0,66 
1Feminino = 14;  2Masculino = 3  Idade em anos, Massa Corporal em kg., Estatura em m., Índice 
de Massa Corpórea em kg/m2, Flexibilidade em cm.,  Flexão de Cotovelo em repetições em 30s., 
Levantar da Cadeira em repetições em 30s., Velocidade de Caminhada em segundos. 

 

Os valores antropométricos apresentam-se conforme relatado pela literatura onde o sexo 

masculino apresenta-se mais pesado e alto5. Importante ressaltar que o padrão de porcentagem de 

gordura corporal aceito para mulheres seja mais elevado em relação aos homens maior e elas, por 

vezes, até apresentem maior sobrepeso. Contudo, os homens, mesmo com idade mais avançada, 

apresentam massa muscular mais elevada, a qual influencia no maior resultado encontrado para o 

IMC. 

A estatura dos indivíduos tende a diminuir com o avançar da idade, devido às alterações 

na coluna vertebral dentre outras mudanças. Autores relatam reduções de ordem variada no 

decréscimo da estatura de homens e mulheres ao longo da vida, sendo os maiores valores por 

década observados após os 60 anos6,7.   

Costa 20015, em estudo epidemiológico da população santista, de ambos os sexos, 

divididos em faixas etárias (20 a 29,9 anos, 30 a 39,9, 40 a 49,9, 50 a 59,9 e 60 a 69,9 anos) 

verificou que tanto o sexo masculino quanto o feminino aumentaram o IMC da primeira até a 

terceira faixa etária (40 a 49,9 anos), com os homens apresentando ligeira redução na última faixa 

etária (60 a 69,9anos = 26,92 kg/m²) enquanto as mulheres, um aumento do índice, chegando a 

28,23 kg/m² na mesma faixa etária. 

Com relação aos testes, o sexo feminino apresentou resultados melhores que o sexo 

masculino. Porém, há que se ressaltar que os dois anos de disparidade na idade aos 70 anos faz 

grande diferença biológica, motivo pelo qual não se julgou pertinente verificar significância 

estatística entre os grupos, pois mais que as questões estatísticas, esta em jogo a subjetividade do 

sentir-se bem, independente dos resultados. 

Em estudo realizado por Ribeiro et. al 20078, onde foram analisadas a influência da 

intervenção de um projeto de ginástica por 6 meses e do período de interrupção deste por 8 
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semanas na aptidão física funcional de idosos em Centros de Saúde do município de 

Florianópolis-SC, verificou-se que o programa de ginástica colaborou significativamente para 

melhora das aptidões físicas de força de membros superiores e coordenação. 

Ao comparar os efeitos de três modalidades de atividade física na capacidade funcional de 

idosos, Ueno et. al 20129 obteve resultados satisfatórios nos testes de agilidade e equilíbrio 

dinâmicos e resistência de força para o grupo que praticou dança (GD) no momento pré-teste. O 

grupo de Atividade física geral (GAFG) apresentou o pior resultado no teste de resistência 

aeróbica geral, porém os melhores índices entre avaliações nos testes de agilidade e equilíbrio e de 

resistência de força de membros superiores. Já o grupo de musculação (GM) e o (GD) ao final 

das avaliações não apresentaram melhoras, o que segundo o autor, é fato, devido aos idosos ter 

atingidos níveis máximos desses componentes, haja vista treinabilidade nas modalidades a pelo 

menos 06 meses. 

Comparando os valores encontrados no presente estudo com os valores de Matsudo 2000 

e pelos valores padrão (VP) de referência de RIKLI e JONES (1999)10 no teste de sentar e 

alcançar no chão (Flexibilidade), 29,00 cm (± 6,01) 12,67 cm (± 4,62) (VP) 24,9 cm (± 8,5)* – 

Valores padrão de acordo com idade cronológica, de mulheres fisicamente independentes de São 

Caetano do Sul. 

Equilíbrio com controle visual, 24,29s (± 9,21) 19,33s (± 12,90s) (VP) 9,0s (± 7,3)* – 

Valores padrão de acordo com idade cronológica, de mulheres fisicamente independentes de São 

Caetano do Sul. 

Flexão de cotovelo, 18,36 repetições (± 3,10) 19 repetições (± 8,66) (VP) 14,5 repetições 

(± 4,4) 17,4 repetições (± 5,0) * - Valores de referência para a população americana RIKLI e 

JONES (1999)11. 

Teste de levantar da cadeira em 30 segundos, temos 11,86 repetições (± 1,35 repetições) 

9,67 repetições (±1,52 repetições) para mulheres e homens respectivamente e, nos valores padrão 

(VP) de referência para a população americana RIKLI e JONES (1999)9. 12,9 repetições (± 3,6 

repetições) e 14,5 repetições (± 4,2 repetições). 

Velocidade máxima de andar (Velocidade de caminhada) 2,44s (± 0,35s) 2,53s (± 0,66s) 

(VP) 2,65s (± 0,3) * – Valores padrão de acordo com idade cronológica, de mulheres fisicamente 

independentes de São Caetano do Sul. 

Ademais, cabe ressaltar que existem limitações físicas quanto aos equipamentos e recursos 

à disposição desse projeto. O que faz pressupor que, resultados mais qualificados e satisfatórios 

poderiam ser obtidos na intervenção do podendo em muito aumentar a margem da melhoria e 

manutenção de níveis ótimos de atividade física.  
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CONCLUSÃO 

 Infere-se que a prática de atividade física para pessoas na terceira idade exerce influência 

positiva nas variáveis de aptidão física de idosos, contribuindo sobremaneira para a sua 

autonomia e independência. 

 Deve-se observar que no desenvolvimento de pesquisas futuras, será necessário aprimorar 

as formas de controle, tanto do exercício, como da atividade física, dos métodos e estruturação 

das atividades, vista à limitação que concorre como obstáculo na intervenção com os 

participantes idosos.  
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PROJETO FILOSOFIA PARA CRIANÇAS COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO1 

 
 

Área temática: Educação. 
 

RESUMO 
O projeto Filosofia para crianças com Altas Habilidades/Superdotação (AH/S), desenvolvido pelo curso 
de Filosofia da UNIOESTE e realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 
Toledo, vincula o ensino de filosofia ao atendimento especializado oferecido às crianças de 
escolas municipais identificadas com Altas Habilidades/Superdotação. Este trabalho faz parte do 
Projeto Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vida, integrante do OBSERVATÓRIO DA 
EDUCAÇÃO/MEC/CAPES. A proposta orienta-se por um modo de intervenção investigativa 
nas formas de aprender, o qual compreende a experimentação como condição de aprendizagem, 
uma vez que pode convocar ao exercício do pensamento. Inspira-se, ainda, nos pressupostos da 
teoria de Matthew Lipman, Filosofia para crianças, que visa desenvolver as dimensões crítica, 
criativa e ética do pensar das crianças. Tal iniciativa está pautada nos princípios que regem a 
legislação brasileira no que se refere à educação, vindo ao encontro da Resolução nº 4, de 2 de 
outubro de 2009 que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
 

Palavras-chave: filosofia; altas habilidades/superdotação; crianças. 
 

INTRODUÇÃO 

O projeto Filosofia para crianças com Altas Habilidades/Superdotação visa articular as pesquisas 

em torno das crianças que apresentam comportamentos característicos de Altas 

Habilidades/Superdotação2 e a proposta de trabalho de filosofia para crianças (originalmente 

desenvolvida por Matthew Lipman3). Através desta ação busca-se concretizar o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a promover a 

interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade, conforme rege o 

próprio conceito de extensão definido nos debates ocorridos nos Encontros Nacionais do Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras 

(FORPROEX), ocorridos em 2009 e 20104. 

                                                           
1 Ester Maria Dreher Heuser, Doutora, docente do Curso de Filosofia (Graduação e Mestrado) da UNIOESTE 
Campus Toledo, Centro de Ciências Humanas e Sociais, Coordenadora do Projeto Escrileituras: um modo de ler-escrever 
em meio à vida, no Núcleo de Toledo, ao qual esta atividade está vinculada, esterheu@hotmail.com; Michelle Silvestre 
Cabral, Mestre, docente do Curso de Filosofia (Graduação) da UNIOESTE Campus Toledo, Centro de Ciências 
Humanas e Sociais, Coordenadora do Projeto Filosofia para crianças com Altas Habilidades/Superdotação, 
michellescabral@hotmail.com; Selete Maria Schafer Schmidt, Psicopedagoga SMED, seleteschmidt@hotmail.com. 
2 Doravante, designado como AH/S. 
3 Matthew Lipman (1922-2010) foi o fundador do Programa Filosofia para Crianças. Preocupado com o 
desenvolvimento insuficiente das habilidades de raciocínio de seus alunos na Universidade de Columbia, concebeu 
um programa que apresenta a filosofia para crianças e jovens. 
4 Conforme o documento Política Nacional de Extensão Universitária, 2012. 

mailto:michellescabral@hotmail.com
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Tal iniciativa encontra fundamento na crescente atenção apresentada pelo MEC e que se 

reflete também no aumento do número de pesquisas na área da educação e psicologia5, que 

corroboram a proposta de investigar e identificar as crianças que apresentam os traços 

característicos de AH/S. De acordo com as diretrizes atuais que regem a educação especial 

brasileira, expressa na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008), os indivíduos com AH/S são definidos como aqueles que: “[...] 

demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse” (BRASIL, 2008, p. 15).  

Diante da necessidade em oferecer a estas crianças uma educação adequada e de qualidade, 

que corresponda aos seus interesses e disposições, a filosofia tem muito a contribuir, afinal possui 

como cerne de sua ação a reflexão e a problematização acerca dos sentidos dos acontecimentos, 

dos seus fundamentos e o hábito do questionamento.  

Tais perspectivas vão ao encontro das concepções de Mathew Lipman que elabora o 

programa Filosofia para Crianças baseado na premissa de que as habilidades de pensamento 

(Thinking Skills) mais relevantes para os objetivos educacionais são aquelas relacionadas com os 

processos de investigação, processos de raciocínio, formação de conceitos e tradução. Para o 

filósofo, tais habilidades estão presentes de forma primária e rudimentar mesmo nas crianças 

muito pequenas, cabendo à escola e aos educadores a responsabilidade de fortalecê-las e 

aperfeiçoá-las. Deste modo, postula-se que o processo reflexivo crítico característico da filosofia 

pode ser apresentado também às crianças de modo a desenvolver e estimular nelas o hábito do 

diálogo e investigação reflexivos.  

 

CONTEXTO DA AÇÃO 

O trabalho acontece a partir de uma metodologia de ensino de filosofia que visa criar 

oportunidades de aprimorar as dimensões crítica, criativa e ética do pensamento das crianças, por 

meio do diálogo crítico-reflexivo sobre diversos temas, ressaltando ferramentas racionais para a 

constituição e ampliação da compreensão de mundo das mesmas, primando pela formação de 

sujeitos autônomos, criativos, conscientes e responsáveis e proporcionando o desenvolvimento 

da capacidade de análise crítica das situações concretas de suas vidas. Aliado a isso, a ação tem 

por objetivo contribuir para ampliar e enriquecer as atividades e o processo de formação 

acadêmica dos estudantes do curso de Filosofia da UNIOESTE, pois, ao lado do universo de 

                                                           
5 Como exemplos podem-se citar a Universidade Federal de Larvas/MG, a UFRGS e a UnB. 
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referência teórico das disciplinas regulares, vem proporcionando aos discentes envolvidos 

valiosas oportunidades de desenvolvimento de técnicas e competências necessárias à atuação 

prática em sua profissão, bem como de envolvimento com a estruturação normativa e legal que 

rege as ações extensionistas. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

O projeto Filosofia para crianças com AH/S, que acontece desde agosto de 2011, vem se 

concretizando através de um enriquecimento curricular oferecido aos estudantes matriculados nas 

Escolas Municipais de Toledo-PR identificadas com AH/S. São dois encontros semanais, cada 

um com média de 10 crianças, em que três bolsistas do Projeto Escrileituras realizam oficinas 

pensadas e planejadas a partir daquilo que este Projeto compreende, conforme Dalarosa,  

 

(...) ao contrário da incorporação de um ofício, querem a criação de 
outros modos de pensar o vivido no campo das singularidades, querem a 
experimentação de outras formas de expressão, de afecções e de modos 
de enfrentar e ordenar o que não está materializado no campo da 
aprendizagem6.  

 

Trata-se de proporcionar diferentes maneiras de relação com o pensamento, com a 

linguagem, com o aprender, com o ler. Distintas, sobretudo, do modo como estão sedimentadas 

na estrutura escolar tradicional. Deste modo, ampliam-se os horizontes e caminhos possíveis de 

desenvolvimento para os envolvidos. 

Parte-se do pressuposto de que a vivência de diálogos reflexivos, instaurados a partir da 

análise e discussão de elementos distintos (textos, vídeos, obras artísticas e culturais, etc.), pode 

ajudar a desenvolver o senso crítico, a criatividade, as habilidades cognitivas das crianças e o 

pensamento ético. O projeto consiste em realizar encontros semanais nos quais são propostas 

atividades, exercícios, jogos, etc. que servem de impulso para iniciar conversas e indagações 

orientadas no sentido do questionamento filosófico. A intenção é promover um trabalho 

conjunto de construção do pensar e do saber, no qual as crianças são estimuladas a elaborar seus 

próprios conceitos e pontos de vista.  

Nos encontros, são estimulados a cooperação entre os pares, o respeito mútuo, a 

elaboração de razões para os juízos apresentados, de modo a propiciar nas crianças o exame 

autocorretivo, a reflexão sobre valores presentes, a sensibilidade aos contextos. O objetivo 

consiste na instauração e manutenção de práticas de potencialização das habilidades cognitivas e 

do pensamento autônomo, criativo e ético.  

                                                           
6 DALAROSA, 2011, p. 16. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Desde 2011, cerca de 300 crianças foram convidadas a participar do projeto, sendo que 

destas, pelo menos 100 crianças participaram assiduamente das atividades. Além do estímulo ao 

desenvolvimento das próprias crianças, o projeto organiza, ainda, dados e relatórios de 

acompanhamento, avaliação e desenvolvimento dos trabalhos. Tais dados vêm servindo como 

material de apoio para a produção de trabalhos, textos, seminários e/ou cursos para os 

professores e familiares no intuito de divulgar os conhecimentos obtidos e fundamentar os 

procedimentos e metodologias de trabalho, possibilitando ampliar os saberes e orientações já 

existentes em relação às formas mais promissoras e eficazes de lidar com o fenômeno AH/S. No 

que se refere aos professores e acadêmicos envolvidos, destaca-se a contribuição que a ação tem 

proporcionado ao processo de formação dos mesmos, seja pela ampliação do universo de 

referência que ensejam, seja pelo contato direto com questões singulares do universo educacional 

como um todo. Corroborando o afirmado no documento publicado pelo FORPROEX (2012), 

tais ações, “possibilitam enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e 

metodológicos, ao mesmo tempo em que permitem a reafirmação e materialização dos 

compromissos éticos e solidários da Universidade Pública brasileira”. 

 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração que, a formação de sujeitos autônomos é indispensável para 

a construção de um mundo mais justo, ético e responsável, podemos postular a proposta do 

projeto Filosofia para Crianças com AH/S como mais uma forma de contribuir para o 

desenvolvimento de nossa sociedade. Acredita-se que a elaboração de técnicas e procedimentos 

que visem oportunizar uma educação/orientação às crianças, no intuito de desenvolver as 

dimensões crítica, ética e criativa do pensar é, sobretudo, uma ação consciente de uma sociedade 

que visa um maior desenvolvimento racional e ético no futuro. Neste sentido, salientamos que 

esta proposta vem enriquecer o currículo já oferecido pelo sistema de educação especial no 

atendimento às necessidades especiais deste grupo e corresponder às novas determinações legais 

exigidas pelo MEC (Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009). 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENVELHECIMENTO HUMANO12 
 
 

Área Temática: Saúde 
 

RESUMO 
O envelhecimento da população brasileira tem se acelerado na última década e estudos apontam 
que a população crescerá 3,22 vezes até o ano de 2025. No Brasil, a tendência demográfica 
aponta para uma das maiores populações de idosos do mundo. O envelhecimento da população 
implica na mudança do perfil de mortalidade típico de uma população jovem para um quadro de 
enfermidades complexas e onerosas, ou seja, problemas de longa duração e que geralmente 
exigem intervenções custosas, envolvendo tecnologia complexa para um cuidado adequado. Essa 
mudança no perfil epidemiológico da população idosa traz a necessidade em compreender o 
papel da nutrição e do exercício físico na promoção e manutenção da independência e autonomia 
das pessoas idosas, pois a ausência de atividade física e uma alimentação inadequada geralmente 
levam a alterações de composição corporal, funcionais, bioquímicas e decadência da capacidade 
de desempenho de atividades diárias, que estão associadas ao estilo de vida, e não ao 
envelhecimento. Um estilo de vida saudável com alimentação adequada e exercício físico 
regulares gera benefícios que podem incrementar a longevidade. Dessa forma, promover o 
aumento da atividade física e incentivo à aquisição de hábitos alimentares saudáveis, criando 
condições objetivas para sua realização, que podem ser os principais componentes de políticas de 
uma vida saudável entre a população idosa. O presente projeto teve como objetivo analisar os 
efeitos de um programa de atividades físicas sistematizadas e orientação nutricional sobre o 
padrão alimentar de idosos do município de Francisco Beltrão – PR, em idosos com mais de 60 
anos com disponibilidade para participar de um programa de atividade física e orientação 
nutricional. 

 

Palavras-chave: envelhecimento humano; intervenção nutricional; atividade física; qualidade de 
vida. 
 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial, uma vez que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que em 2025 existirão 1,2 bilhões de pessoas com 

mais de 60 anos. A estimativa para a população brasileira para 2025 é de um crescimento 

exponencial, girando em torno de 32 milhões de idosos. Assim sendo, as transformações sociais e 

econômicas pelas quais o Brasil vem passando desde o último século têm causado mudanças 

                                                           
1 Adma Poliana de Borba Cecílio, discente do curso de Medicina do CCSA da UNIOESTE/Francisco Beltrão, 
poliana_cecilio@hotmail.com; Ana Paula Vieira, doutora em Ciência dos Alimentos (UNICAMP/SP). E-mail: 
prof_apv@yahoo.com.br; Debora Carvalho Frigo nutricionista (UNIPAR), deborafrigo@hotmail.com; Durcelina 
Schiavoni, mestre em Educação Física (UEL), Educação Física, Instituto de Ciên. Biol, Méd. e da Saúde, 
Universidade Paranaense – UNIPAR/Fransisco Beltrão; Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida, doutora em 
Saúde Coletiva (UNICAMP), lferreto@gmail.com; Márcia Vanessa Franceschini, educadora física (UNIPAR), 
marciavanessa_f@hotmail.com; Pamela Ferreira da Cruz, acadêmica de economia doméstica do CCSA da 
UNIOESTE/Francisco, pamela04.f.cruz@gmail.com; Renan Willian Mesquita, discente do curso de Medicina do 
CCSA da UNIOESTE/Francisco Beltrão, renan.william_@hotmail.com;  Roberto Shigueyasu Yamada, mestre em 
Desenvolvimento Regional (UTFPR), roberto.yamada@yahoo.com.br; Rosebel Trindade Cunha Prates, mestre em 
Modelagem Matemática (UNIJUÍ/RS), rosebelprates@hotmail.com. 

2 Projeto financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI através da Chamada Pública 
01/2013. 
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relevantes no perfil morbimortalidade da população, visto que está ocorrendo uma queda da 

fecundidade, concomitantemente, queda da mortalidade (SOUSA, et al., 2003). Apesar do 

processo de envelhecimento não estar, necessariamente, relacionado a somente a limitações 

físicas, o problema é que as doenças crônico-degenerativas e suas complicações são 

frequentemente encontradas na população idosa, acometendo a independência e autonomia desse 

grupo de faixa etária. E o aumento de doenças crônicas está diretamente relacionado com maior 

incapacidade funcional, gerando como consequência a redução da qualidade de vida e maiores 

chances de patologias (ALVES, et al., 2007)  

 

CONTEXTO DA AÇÃO 

O projeto de Promoção da Saúde no Envelhecimento Humano teve por objetivo analisar 

os efeitos de um programa de atividades físicas sistematizadas e orientação nutricional sobre o 

padrão alimentar de idosos do município de Francisco Beltrão – PR. O projeto atendeu a 

população com idade acima de 60 anos que tem disponibilidade de destinar de uma a duas horas 

para participar das atividades. Previamente antes do início das atividades todos os participantes 

do projeto foram avaliados por um médico, realizaram exames bioquímicos de colesterol total, 

glicemia de jejum e hemograma completo, responderam a um questionário com questões 

socioeconômicas, estado de saúde, estilo de vida – consumo alimentar e prática de atividade física 

e participaram de testes de avaliação das condições físicas. Posteriormente os mesmos foram 

convidados a participar das atividades de orientação nutricional que foi realizada em dois 

momentos: individualmente e coletivamente. O programa de atividade física visou proporcionar 

melhorias nos componentes da composição corporal e em alguns componentes da capacidade 

física, principalmente aqueles que atendem as necessidades da vida diária dos idosos (força 

muscular, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, capacidade aeróbia). 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Foram ofertadas atividades com ênfase na habilidade motora e capacidades físicas, 

utilizando-se de jogos, brincadeiras em grupos ou individuais, atividades de resistência muscular 

localizada. As atividades foram realizadas em grupos de no máximo 35 idosos, subdivididos por 

hora aula, preferencialmente nos primeiros horários da manhã ou no final de tarde. No caso da 

intervenção nutricional educativa, a mesma aconteceu em dois momentos, o primeiro consistiu 

em encontros coletivos com orientações gerais, e o segundo momento com consultas individuais 

e orientações específicas. Os encontros coletivos aconteceram semanalmente com duração de 60 

minutos cada e a didática utilizada foram palestras interativas e atividades práticas no Laboratório 
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de Alimentos da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão. A atividade de orientação 

específica foi desenvolvida em forma de consultas individuais, realizadas pela nutricionista 

somente com os indivíduos identificados com sobrepeso e teve como o objetivo a redução de 

peso, prevenção e controle de patologias relacionadas ao sobrepeso.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O programa de intervenção nutricional educativa teve duração de 22 semanas e iniciou 

com 57 participantes com média de idade de 69 anos. Dentre eles, 80,7% (n=46) do sexo 

feminino e 19,29% (n=11) do sexo masculino. Após 22 semanas de intervenção, houve 10 

desistências e o projeto foi encerrado com um total de 47 participantes, sendo 87,5% (n=41) do 

sexo feminino e 12,5% (n=6) do sexo masculino. Quanto ao estado nutricional, observou-se uma 

redução do índice de sobrepeso de 57,89% para 48,93% e aumentando o índice de normalidade, 

de 38,59% para 51,06%. Em relação à circunferência da cintura, houve uma redução do 

percentual que se encontrava a circunferência acima de 96 cm, de 59,64% para 55,31%. Com 

relação aos exames bioquímicos foram realizados em 49 participantes e estes apresentaram para 

glicemia 22,44% acima dos valores recomendados de 100 mg/dl e para colesterol 63,26% acima 

do valor de referência 200 mg/dl. No caso dos hábitos alimentares foi possível identificar que os 

idosos em sua grande maioria realizavam poucas refeições ao longo do dia, concentrando a 

ingestão apenas nas refeições principais. Os idosos apresentam um padrão de mastigação 

inadequado, um consumo insuficiente de água e de fibras. Por outro lado, uma elevada ingestão 

de gordura saturada. Observaram-se expressivos resultados em todas as variáveis relativas aos 

testes de aptidão física, e que o programa de atividades físicas propostas foi efetivo na melhoria 

ou manutenção de bons níveis de capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade, coordenação, 

resistência de força e agilidade. Além disso, o programa contribui para melhorias no bem-estar 

geral dos idosos, por meio da ampliação as redes culturais e sociais, melhora da interação social e 

cultural e acima de tudo contribuindo para preservar o viver independente. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a execução do programa de atividade física verificou-se que um percentual 

considerável dos participantes procurou tal atividade de extensão não somente benefícios físicos, 

comprovados pelos dados numéricos, mas pela percepção da melhoria na realização das 

atividades da vida diária. Além disso, de acordo com relatos dos participantes, o programa de 

atividade física oferecia-lhes momentos de alegria e prazer, proporcionando a melhora da 

autoestima, do bem-estar geral, melhoras no sono, redução do estresse e melhora no estado de 
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humor, somado ainda formação de novas amizades. Estes relatos, dados não mensurados, 

comprova a validade ecológica de um trabalho como este demostrando que a atividade física 

proporciona o bem estar geral do idoso. 
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TABELA PERIÓDICA PARA DEFICIENTES VISUAIS12 
 
 

Área Temática: Educação 
 

RESUMO 
O projeto tem por objetivo a criação de novos materiais a serem utilizados no ensino de química 
para auxiliar alunos com deficiência visual. Os materiais são a distribuição eletrônica de Linus 
Pauling na forma de duas réguas lineares, e a tabela periódica, na forma de barras separadas por 
grupos. Os materiais são feitos em resina cristal e contém as informações necessárias em Braille. 
As peças foram manipuladas e corrigidas por professores cegos e por duas alunas do CEEBJA de 
Toledo. As próximas ações do projeto visam apresentar o material aos demais professores das 
escolas da rede pública de ensino atendidas pelo Núcleo Regional de Educação de Toledo e aos 
alunos com deficiência visual da rede pública matriculados na disciplina de química.   
 

Palavras-chave: acessibilidade, inclusão, tabela periódica, química.  

 

INTRODUÇÃO 

As diferenças entre as pessoas enriquecem a raça humana, entretanto, algumas delas 

podem contribuir positivamente para a adaptação à sociedade e outras podem tornar algumas 

coisas mais difíceis para os que são “diferentes”. De acordo com Benenzon (2001), a deficiência 

propriamente dita pode ser encarada não como uma característica de algumas pessoas, mas sim 

como a consequência de uma relação entre o mundo que as circunda e elas próprias. Sendo que, 

seja por lesão, enfermidade ou qualquer outra causa, elas apresentam uma dificuldade superior à 

normal para desenvolver-se plenamente.  

A busca por uma sociedade igualitária, onde seja possível que todos os homens possam 

desfrutar da liberdade de expressão e de crença, possam viver em segurança e com suas 

necessidades básicas satisfeitas e, também, tenham a garantia de igualdade de seus direitos; 

originou a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (FACCION, 2009). Seus 

princípios foram considerados na elaboração da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre 

o direito à educação e a forma pela qual ela deve ser ministrada, nomeando o estado e a família 

responsáveis por garantir aos cidadãos brasileiros o ensino que lhes é direito.  

                                                           

1 Autores: Anna Caroline Rodmann Elias, acadêmica do curso de Química (licenciatura), Unioeste/Toledo, 
anna_carolinah@hotmail.com; Bruna Rafaella Dos Santos, acadêmica do curso de Química (bacharelado), 
Unioeste/Toledo, bruunarafaella@hotmail.com; Karolina de Fátima Royer, acadêmica do curso de Química 
(licenciatura), Unioeste/Toledo, karolina_royer@hotmail.com; Letícia Meotti Costa Curta, acadêmica do curso de 
Química (bacharelado), Unioeste/Toledo, le_costacurta@hotmail.com; Ligiany Rodrigues Passos, acadêmica do 
curso de Química (bacharelado), Unioeste/Toledo, ligi_anyh@hotmail.com; Marcos Freitas de Moraes1, Prof. Dr. de 
Engenharia de Pesca Unioeste/Toledo, marcos.moraes@unioeste.br; Paula Cristine Nogueira, acadêmica do curso 
de Egenharia Química, Unioeste/Toledo, paulanogueira.eq@gmail.com; 

2 Financiamento: Fundação Parque Tecnológico de ITAIPU – FPTI através do fornecimento de bolsas de extensão 
às acadêmicas e de fomento ao projeto.   
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho.  

 

Segundo Facion (2009), os professores enfrentam diversas dificuldades, como: baixos 

salários, falta de recursos e até mesmo a violência dentro de sala de aula. A inclusão de alunos 

com necessidades educativas especiais em salas de aula podem agravar esse quadro. Isso porque o 

professor pode não conseguir responder a essa demanda, seja por lhe faltar recursos ou por não 

estar capacitado para isso. Desse modo, sobrecarrega-se os educadores. O professor é 

diariamente desafiado a corresponder às expectativas projetadas sobre ele, apesar da carência de 

recursos materiais e das limitações nas renovações pedagógicas. 

 Na área de Educação Inclusiva, os brasileiros têm buscado alternativas e metodologias 

para tornar o ensino mais didático e acessível a todos. Atualmente, os avanços tecnológicos no 

desenvolvimento de materiais para a inclusão de alunos cegos nas diversas disciplinas existentes é 

valioso e contribui com o aperfeiçoamento dos professores. Entretanto, boa parte desses 

materiais não apresenta grande praticidade e resistência, como, por exemplo, uma tabela periódica 

confeccionada em papel específico para Braille. Esta pode deteriorar-se com facilidade, além de 

amassar o relevo. A partir disso surgiu a ideia de elaborar um material resistente que pudesse ser 

manipulado facilmente por alunos e professores e que, além de complementar o ensino de 

química, servisse como instrumento de auxílio no trabalho do professor.  

 

CONTEXTO DA AÇÃO 

 Na tentativa de facilitar o aprendizado do aluno cego na disciplina de química e auxiliar o 

professor, foram confeccionados dois materiais: a distribuição eletrônica de Linus Pauling e a 

Tabela Periódica. A distribuição eletrônica foi feita na forma de duas réguas lineares onde o aluno 

poderá realizar a distribuição com facilidade. A tabela periódica foi confeccionada em grupos 

verticais, contendo os elementos dos grupos 1 ao 18, sendo eles os alcalinos, alcalinos terrosos, 

metais de transição, não metais e gases nobres. Além do nome de cada elemento, as barras 

contêm os números atômicos, símbolo e distribuição da camada de valência respectiva a cada 

elemento químico.  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
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 O processo inicia-se com a digitação das informações em papel Braille, utilizando a 

máquina Perkins (específica para a escrita do relevo Braille). Após isso, o papel é devidamente 

colado em placas de madeira, que são coladas em caixas para formar o molde. Esse é feito em 

borracha de silicone azul, que além de ser de fácil manipulação, também mantém as 

características do Braille. Após a secagem do silicone, a caixa é desmontada e o molde resultante 

tem o Braille na forma de “negativo”.  

 Para a produção da peça final, utilizou-se a resina cristal, que possui rápida secagem após 

catalisação, alta transparência e estabilidade na cor (mantendo-se cristalina por longo tempo) e 

dureza adequada, permitindo torneamento, lixamento e polimento. Após o polimento as peças 

apresentam brilho permanente.  

 Todas as participantes do projeto envolveram-se no preparo de aulas com conteúdos 

iniciais ao ensino da química (pois as alunas do CEEBJA de Toledo ainda não haviam estudado 

química em suas trajetórias escolares) e aulas foram ministradas com o objetivo de fornecer às 

alunas Edina e Sarah uma noção inicial dessa ciência. As alunas, então, tiveram contato com as 

peças produzidas e auxiliaram na correção e adequação das peças.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Os moldes feitos em silicone apresentaram a durabilidade desejada, sendo que será 

possível confeccionar várias peças em resina utilizando-se o mesmo molde. A distribuição 

eletrônica de Linus Pauling foi escrita da seguinte forma: 1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 4s2... assim, julgou-se 

necessária a confecção do material na forma de duas réguas, para facilitar o manuseio. As peças 

da tabela periódica apresentaram transparência e brilho desejados, sendo feitas em tamanho 

adequado para fácil transporte e armazenamento.  

 O material foi avaliado por professores cegos e pelas alunas do CEEBJA, tendo boa 

aceitação após correções na escrita. Não houve problemas na interpretação e leitura das 

informações. As alunas do CEEBJA mostraram grande interesse nas aulas ministradas e 

envolveram-se nas discussões a respeito dos temas abordados.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para que a inclusão seja presente em nosso dia a dia, boa vontade não é suficiente. São 

necessárias adaptações nas escolas, capacitação dos docentes, investimento de recursos em 

pesquisa, consideração da individualidade de cada aluno, a sensibilidade e envolvimento de todos, 

especialmente dos profissionais da educação e familiares de portadores de alguma deficiência. 
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Com todo o trabalho realizado até o momento é possível observar que as peças 

produzidas atenderam às expectativas, contendo todas as informações desejadas de forma clara. 

A aceitação do material, seja pelos alunos deficientes visuais ou pela comunidade, têm sido 

satisfatória. Espera-se que esse material didático motive alunos cegos a aprender química. 

Também, espera-se que os professores possam manipulá-lo com segurança e praticidade, 

utilizando-o como uma ferramenta a mais para melhorar o ensino-aprendizagem desses alunos. 

Busca-se gerar uma maior inclusão em sala de aula, atendendo às solicitações de professores, 

alunos e pais.  

 

REFERÊNCIAS 

AVIPOL – RESINAS. Resina de Poliéster Cristal. Disponível em www.avipol.com.br/resinas.html. 
Acesso em 15 de fevereiro de 2015. 
 
Rolando O. Benenzon; [tradução Marisa do Nascimento Paro]. As pessoas portadoras de deficiência e 
nós. São Paulo: Paulinas, 2001. 
 
José Raimundo Facion; Carmen Lúcia Guimarães de Mattos... [et al.]. Inclusão escolar e suas 
implicações. 2. ed. rev. E atual. Curitiba: Ibpex, 2009. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Rio 
de Janeiro: Degrau Cultural, 1988.  



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 85-87 

P
ág

in
a8

5
 

TELEMEDICINA1 
 
 

Área Temática: Saúde 
 

RESUMO 
A telemedicina tem sido praticada com sucesso em muitos países, inclusive no Brasil. Assim, o 
objetivo deste estudo foi apresentar as atividades de telemedicina desenvolvidas na Unioeste, 
campus Cascavel, no período 2010 a 2014. A partir de dados secundários, foi possível identificar 
as áreas utilizadas, o número de videoconferências realizadas e número de participantes que 
utilizaram a telemedicina na Unioeste-PR. No período citado foram realizadas 139 
videoconferências, e 717 participantes foram registrados. Do total de videoconferências, 85% 
foram pelo curso de medicina, seguidos pelo curso de odontologia (13,7%) e em menor 
frequência pelo curso de enfermagem (1,4%). Os resultados apontam para um crescimento no 
número de videoconferências ao longo dos anos. Dentre os participantes, destacam-se discentes 
de graduação e pós-graduação, docentes de cursos da área de saúde da Unioeste e profissionais da 
saúde do município de Cascavel. A telemedicina mostrou-se uma excelente ferramenta para 
capacitação e atualização do profissional médico e da área de saúde. O uso de telemedicina tem 
permitido que os participantes pudessem melhorar as suas práticas mantendo-os atualizados. 
 

Palavras-chave: profissional de saúde; políticas públicas de saúde; tecnologia educacional. 

 

INTRODUÇÃO 

Em termos gerais, a telemedicina envolve a utilização de técnicas avançadas em tecnologias 

de telecomunicações para a troca de informação médica a fim de permitir a prestação de serviços 

de cuidados de saúde nas situações, cuja distância é um fator crítico (WEN, 2008). O uso da 

mesma está vinculado à assistência, educação e pesquisa em saúde (CFM, 2002). A telemedicina 

refere-se à prestação de serviços desenvolvidos por médicos enquanto a telessaúde são serviços 

prestados por profissionias de saúde em geral incluindo enfermeiros, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, dentre outros (WHO, 2009). 

As aplicações de telemedicina alcançaram níveis variados de sucesso tanto em países 

industrializados como em desenvolvimento e são consistentes no sistema de saúde para prestar 

serviços de rotina. Entretanto, conta com vários desafios rotineiramente citados como a falta de 

financiamento, que tem contribuído para as deficiências em infraestrutura, subfinanciamento dos 

programas de telemedicina, complexos fatores humanos e culturais e custo-efetividade do serviço 

(WHO, 2009; KODUKULA et al. 2011; BROENS et al. 2007).  

 

                                                           
1 Brandina A. Moura, técnica do curso de Medicina, Unioeste/Cascavel; Cláudio Barradas Sebastião, técnico do 
curso de Medicina, Unioeste/Cascavel; Hirofumi Uyeda, Docente do curso de Medicina, Unioeste/Cascavel; Júlio 
César Empinotti, Docente do curso de Medicina, Unioeste/Cascavel; Phallcha Luízar Obregón, Docente do curso de 
Medicina, Unioeste/Cascavel, phallcha@terra.com.br. 
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CONTEXTO DA AÇÃO 

O desenvolvimento da telemedicina no Brasil tem proliferado significativamente nos 

últimos anos. No Estado do Paraná existem, atualmente, quatro Núcleos de Telemedicina e 

Telessaúde – UFPR/Curitiba, UNIOESTE/Cascavel, UEM/Maringá e UEL/Londrina. Cada 

Núcleo se responsabiliza por uma Macrorregião. 

Em relação a Telemedicina na Unioeste, a implantação da mesma foi iniciada em 2007, por 

solicitação de docentes do curso de Medicina. O sucesso desta estratégia foi possível, pela 

disponibilidade de tecnologia e infraestrutura adquirida na instituição através de projetos 

submetidos a agências financiadoras e parcerias com o Ministério da Saúde e Rede Universitária 

de Telemedicina – RUTE, no período 2007 – 2009.  

O Núcleo de Telemedicina foi criado formalmente em 08/12/211 pela Resolução nº 

119/2011- COU na UNIOESTE com o objetivo de oferecer conteúdo educacional, 

aprimoramento técnico-profissional a médicos que atuam nos municípios da região oeste do 

Paraná. Assim, diante do exposto, o objetivo deste artigo é apresentar a utilização do serviço de 

telemedicina no período 2010 a 2014, na Unioeste, campus Cascavel. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

As atividades na Telemedicina da Unioeste têm foco importante no ensino na graduação 

e pós-graduação. Conta com a participação de professores da Unioeste, estudantes da área da 

saúde, médicos do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP e médicos e profissionais 

de saúde do município de Cascavel.  A partir de 2010, foram iniciadas as participações na Rede 

Universitária de Telemedicina (RUTE, 2014) pelo acesso aos diversos Grupos de Interesse 

Especial (SIG). Os participantes a partir de videoconferências interagiram com profissionais de 

outras instituições e hospitais de ensino do Paraná e do Brasil, em tempo real. Na maioria dos 

casos, as videoconferências aconteceram mensalmente, seguindo uma programação nacional de 

acordo com a área de saúde. Com a finalidade de avaliar o serviço, todas as atividades foram 

registradas. 

Até 2013, o ambiente utilizado para as atividades de telemedicina encontravam-se no prédio de 

aulas do curso de medicina anexo ao HUOP. A partir de 2014, as instalações encontram-se no 

prédio do Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais (CEAPAC). 

As atividades de telessaúde junto aos municípios da região não foram desenvolvidas devido 

à restrição técnica e tecnológica dos diversos municípios da região Oeste do Paraná. 

 

 



 

Revista Extensiva – A extensão em foco | Cascavel | nº 1, p. 85-87 

P
ág

in
a8

7
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O presente estudo utilizou dados secundários (publicações, listas de presenla e 

documentos) disponibilizados pelo setor de Telemedicina. Foram coletadas informações 

referentes ao número de videoconferências, as áreas que utilizam o serviço de telemedicina e o 

número de participantes por área e ano. As informações foram analisadas com o software Excell 

2010. 

Ao longo de quatro anos e meio (2010 a junho 2014), ocorreram 139 videoconferências e 717 

participantes foram registrados nas atividades de telemedicina. 

A Figura 1 apresenta a evolução do número de participações por videoconferências 

(SIGs) ao longo dos anos, caracterizadas pela variabilidade no número de SIG. Observa-se 

aumento no número dos SIGs realizadas no período de 2010 a 2013. No ano 2014, os SIG 

apresentaram menor número de atividades em comparação aos anos anteriores, já que representa 

as atividades realizadas no primeiro semestre do ano. Dessa forma, pode-se afirmar que há uma 

adesão crescente pela telemedicina ao longo dos anos, caracterizada pelo número crescente de 

atividades realizadas.  

 

Figura 1 – Adesão as atividades SIGs, 2010 a 2014. 
 

Na figura 2 são apresentados os cursos da área de saúde que tem realizado atividades de 

videoconferências no período do estudo. Das 139 atividades realizadas 118 (85%) foram feitas 

pelo curso de medicina, mostrando uma participação continua e crescente ao longo dos anos. O 

curso de odontologia contribuiu com 19 (13,7%) SIGs, no entanto as suas atividades nos 

primeiros anos foram limitadas a uma atividade passando a aumentar o número de atividades a 

partir de 2012. Por sua vez, o curso de enfermagem iniciou as suas atividades no primeiro 

semestre de 2014, tendo realizado 2 SIGs (1,4%). A inserção tardia deste curso pode ser 

explicada pela recente mudança das instalações do serviço de Telemedicina para ambiente que 

concentra a maioria dos cursos de saúde em nível de graduação e pós-graduação.  
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A transformação do sistema de saúde requer o envolvimento de todos os interessados, onde as 

parcerias geralmente facilitam a mudança. No caso da telemedicina não é diferente. Os 

profissionais de saúde, gestores de saúde, instituições acadêmicas, administradores de saúde e 

líderes comunitários representam a melhor aliança para fazer as mudanças necessárias frente às 

necessidades da sociedade. 

 

Figura 2 – Cursos da área de saúde que utilizaram a Telemedicina, 2010 a 2014. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A telemedicina na Unioeste é uma ferramenta importante que busca transformações nas 

práticas do ensino e saúde. No entanto, precisa ser explorada e se adequar às necessidades dos 

profissionais envolvidos, além de se integrar às rótinas clínicas do HUOP. A participação na 

RUTE está associada ao desenvolvimento de serviços colaborativos entre hospitais. Na Unioeste, 

a telemedicina deveria ser experimentada em todas as áreas de saúde e especialidades, indo além 

da frequente utilização educativa. Na implantação da telemedicina, foram superados alguns 

obstáculos, os quais, hoje, possibilitaram contar com um serviço que ainda pode crescer mais. 
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