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Debora Cristina Baldoqui PET-Qúımica (UEM)
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Prefácio

A Jornada Paranaense dos Grupos PET (JoparPET) é um evento da comunidade

petiana que reúne os grupos do Programa de Educação Tutorial do Paraná a fim de debaterem

assuntos pertinentes às diversas áreas do conhecimento. O evento cient́ıfico iniciou-se no ano de

2006 e continua ocorrendo anualmente sediada por diferentes Instituições de Ensino Superior

(IES). A XIII JoparPET ocorreu no peŕıodo de 15 a 17 de novembro de 2019, na Universidade

Estadual de Maringá campus sede, sendo organizada pela União dos Grupos PET (UniPET).

Teve como temática O papel do PET na defesa da universidade pública, gratuita e de

qualidade e contemplou diversas ações, tais como: Grupos de Discussão de Trabalhos (GDT),

Encontros por Atividades (EAs) e apresentações de trabalho. Em relação a esta última ação,

agrupamos os trabalhos em quatro eixos temáticos: Pesquisa; Ensino; Extensão e a Tŕıade

Acadêmica e premiamos o melhor trabalho de cada eixo. No eixo Ensino, o trabalho premiado

foi Café Pedagógico no PET-Pedagogia (UEM): uma comunicação posśıvel com a graduação;

na Pesquisa, o trabalho vencedor foi Visão dos Egressos sobre o curso de Bacharelado em

Zootecnia da UTFPR – Campus Dois Vizinhos; na Extensão, foi premiado o trabalho Projeto

Meio Ambiente: a educação ambiental; e na Tŕıade, o trabalho Projetos Integrados: conectando

ações para o conhecimento cŕıtico e social. Na sequência, divulgamos os 63 trabalhos produzidos

e apresentados pelos Petianos na XIII JoparPET.

Maringá, 11 de dezembro de 2019. Daniel Kikuti

Heloisa Toshie Irie Saito
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Rubira Dias, Larissa Padoin Lopes, Camila Moraes Garollo, Danielle Gomes Barbosa
Valentim, Victoria Adryelle Nascimento Mansano, Vitoria Bertoni Pezenti, Nathalie
Campana de Souza, Mariane Nayra Silva Romanini, Erica Cristina da Silva Pereira e
Vanessa Denardi Antoniassi Baldissera
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VIZINHOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Nicole Rabetti Domingues, Beatriz Ribeiro de Cristo, Caroline Inhaia Duarte, Cleyton
da Silva Camargo, Daiane Porfirio dos Santos, Fabiano Cezar Mascarello, Gabriela
Moreno Antunes, Ivan Machado Rodrigues da Silva, Janaina Sczepanhak, Leticia
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FORMATIVO E SEUS RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Isabela Meneguete, Carolina Celeste e Lucas Koga
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Campanharo
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Alana Flávia Rezende, Jhenicy Rubira Dias, Lucas Vińıcius de Lima, Larissa Padoin
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RESUMO 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) organiza-se por meio de grupos formados a partir 

de cursos de graduação das instituições de ensino superior do país para elevar a qualidade 

da formação acadêmica dos discentes. Nesse sentido, o Grupo PET-Pedagogia desenvolve 

desde 2009 o evento Café Pedagógico, objeto de análise deste trabalho. Discorremos sobre 

a atividade, seus objetivos, sua relação com a filosofia do Programa e as contribuições 

extracurriculares. Este evento caracteriza-se como um canal de comunicação, visto que 

sua execução possibilita, para a comunidade acadêmica e externa, maior acesso a 

conteúdo e experiências que, muitas vezes, as grades curriculares não englobam.  

 
Palavras-chave: Extensão; Educação Tutorial; Extracurricular. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O grupo PET-Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

desenvolve desde o ano de 2009 o evento de extensão denominado Café Pedagógico que 

objetiva debater temáticas ausentes ou abordadas de maneira superficial na graduação. O 

evento foi inspirado na experiência do PET-Geografia do Rio Grande do Sul apresentada 

no Encontro dos Grupos PET da Região Sul (SulPET). Tal grupo desenvolvia a atividade 

intitulada Café Geográfico que acontecia em uma livraria com o objetivo de discutir temas 

pré-determinados, apreciando um café, a fim de fazer referência ao nome do evento.  

No grupo PET-Pedagogia, o evento foi realizado nove vezes, englobando 

temáticas do campo da alfabetização; inclusão; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

gênero e sexualidade; dificuldade de aprendizagem; medicalização e fracasso escolar; arte 

e educação; educação mídia e consumo e, por fim, áreas de atuação do pedagogo. Tais 

temáticas visaram ampliar a formação do graduando, não apenas do curso de Pedagogia.   
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A realização do evento se coaduna com os objetivos do PET, expressos pela 

Portaria no. 976 em seu artigo segundo. Assim, consideramos que o evento em questão 

alcança os seguintes intuitos do Programa: 

 

II – contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos 

alunos de graduação; 
III - estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 
técnica, científica, tecnológica e acadêmica (BRASIL, 2010). 
 

O aprofundamento e as reflexões voltadas para assuntos educacionais permitem 

a ampliação de conhecimentos aos alunos, contribuindo para a sua futura atuação 

profissional. A atividade proporciona debates sobre temas educacionais, viabilizando uma 

qualificação global para atuações profissionais mais profícuas. Desse modo, este trabalho 

objetiva apresentar a atividade Café Pedagógico, desenvolvida pelo grupo PET-Pedagogia, 

bem como sua organização e contribuições às comunidades acadêmica e externa.    

 

METODOLOGIA 

 

A organização do Café Pedagógico é definida em cada ano de acordo com as 

demandas dos graduandos do curso de Pedagogia. A partir disso, o Grupo escolhe a 

temática, a duração e o cronograma do evento. O tema a ser abordado é escolhido ao final 

de cada ano levando-se em consideração os conteúdos não englobados pelo Curso. Após 

elencar o mote, convidamos docentes e pesquisadores que realizam estudos sobre as 

temáticas abordadas para conduzir as discussões, sendo cada palestrante responsável 

pela condução de um dos debates.  

Posteriormente à explanação do palestrante, abre-se um momento de diálogo 

com os participantes com o objetivo de trocar experiências. Vale ressaltar que ao final de 

cada encontro, o Grupo proporciona um café fazendo jus ao nome do evento. No último dia 

do evento entrega-se um questionário aos participantes para que opinem sobre as palestras 

e sugiram temas para futuras discussões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Café Pedagógico envolve dois pilares da tríade acadêmica: ensino e extensão. 

O ensino se justifica porque o palestrante convidado ministra o conteúdo escolhido aos 

presentes. A extensão, por sua vez, se sustenta, pois o evento é aberto a toda comunidade 

e contribui para sua formação. O envolvimento desses dois pilares da tríade acadêmica 

proporciona um novo olhar a respeito dos assuntos retratados, aprimorando a formação 

pessoal, acadêmica, profissional, científica e cultural dos envolvidos, além de aproximar o 

Programa da graduação. Nesse sentido, a atividade tem como intuito fazer com que os 

estudantes de pedagogia e demais envolvidos sejam conhecedores da gama de temas que 

podem ser suscitados, estudados e pesquisados na área educacional. 

Por esse motivo, o Café Pedagógico contribui não somente para a formação de 

quem participa como ouvinte, mas também para a dos Petianos que a planejam, organizam 

e realizam. Essa atuação dos integrantes do Grupo faz cumprir com o expresso no artigo 
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18, da Portaria 976, que trata das atribuições do petiano discente, que dentre outras coisas 

deve “V – contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não 

necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na 

instituição”. 

Reconhecido como um compromisso social, a contribuição à graduação é um 

dos objetivos do Programa, ato este que se faz viável e indispensável, dadas as ampliadas 

possibilidades de desenvolvimento acadêmico proporcionadas ao petiano discente. Assim, 

consideramos que por meio da atividade Café Pedagógico, os integrantes do Grupo têm a 

possibilidade de ampliar sua capacidade para organização de eventos e para a convivência 

em grupo; de oferecer, ao curso, novos olhares sobre a educação, o meio social, que podem 

ocasionar em projetos de pesquisa, interesses profissionais, e outros. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o propósito de divulgar um dos eventos realizados pelo PET-Pedagogia da 

UEM, o evento Café Pedagógico compartilha atividades de extrema importância para a 

ampliação do conhecimento extracurricular dos participantes. A atividade, que proporciona 

um aprofundamento em diferentes assuntos, promove um aprimoramento no âmbito 

pessoal, profissional e cultural, ao levarmos em consideração as trocas de vivências entre 

os participantes.  

Além de possibilitar uma ampla e diversificada experiência, entendemos que o 

Café Pedagógico permite que os Petianos ampliem sua gama de conhecimento, visto que 

planejam a atividade, expandindo assim seus horizontes e aprofundando-se nas diversas 

áreas do conhecimento que lhe são afetas, acarretando em uma maior compreensão, dos 

saberes imprescindíveis a seu campo profissional. Pode-se afirmar que atividades como 

esta que explanamos auxiliam no desenvolvimento interpessoal dos envolvidos dado que, 

para a sua realização, se faz necessário trabalhar em equipe, corroborando para 

aperfeiçoar e enriquecer habilidades. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos, primeiramente, ao nosso Grupo PET-Pedagogia que objetivou 

realizar a atividade em questão e que, por meio desta e tantas outras, é profícuo em nossa 

formação. Agradecemos também à Secretaria de Educação Superior (SESu) pelos 

recursos disponibilizados para a manutenção do Programa.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 976, de 27 de julho de 2010. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 31 de outubro de 2013. 
 
PET-PEDAGOGIA. Guia do calouro. Universidade Estadual de Maringá: Maringá, 
Paraná, 2018. 
 

3



 
 

 

 

BENEFíCIOS DA MONITORIA ACADÊMICA 

 

Eixo temático: Ensino 

Carvalho1, L. A.*, Santos2, C.L. E.*, Savioli, A. M. P. D.** 

 
1Agência Financiadora (caso exista) 

*Centro de Ciências Exatas/Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 

Brasil 

**Centro de Ciências Exatas/Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 

Brasil 

 

 

e-mail: leonardo.carvalho09@outlook.com.br 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os benefícios da monitoria acadêmica 

como propulsão didática. Verificamos que esta propulsão tem um grande 

potencial de gerar uma aprendizagem mais precisa, pois o discente faz uso de 

raciocínio lógico que conhece fazendo com que manifeste o conhecimento que 

já possuía. As monitorias fazem parte de um projeto realizado pelo PET 

Matemática da UEL. São disponibilizadas monitorias semanais para alunos de 

toda a Universidade Estadual de Londrina em cursos que possuem matérias 

relacionadas com a Matemática, às monitorias ocorrem durante o período 

vespertino. O projeto está em total disponibilidade para os estudantes, de 

maneira que todos podem ter acesso ao conhecimento e, posteriormente, 

alcançar o objetivo desejado. Durante as monitorias, os alunos, enquanto 

monitores, procuram identificar o problema e, a partir de conclusões lógicas, 

induzir os outros alunos, tomados pelo desejo de aprender, à resposta. Deste 

modo, como resultado, vimos nessa ação, um futuro recíproco entre o ato de 

ensinar e o ato de aprender.  

 

Palavras-chave: Propulsão didática, discente, projeto de ensino, inserção 

educacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A monitoria é um processo de ensino-aprendizagem, que supre as 

necessidades da formação acadêmica e abrange muitos cursos de graduação 

que possuem disciplinas de matemática em sua grade curricular, como por 

exemplo, Física, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 

Química, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Agronomia, e a própria 

Matemática, as duvidas são provenientes de matérias como Álgebra Linear, 

Cálculo, Matemática Básica, Geometria, Equações Diferenciais, Análise Real, 

entre outras, de tal forma que estes possam obter um melhor rendimento no 

curso, buscando assim a permanência na universidade. 

Com atendimentos semanais, os alunos interessados no projeto 

procuram os membros do PET Matemática, a monitoria é vista como um 

caminho que conduz o estudante-monitor em direção a prática da docência, 

além de prover, por meio de discussões e uso do raciocínio lógico, a modo de 

sanar muitas dúvidas e incertezas de outros alunos. Os estudantes integrantes 

do PET Matemática da UEL, por meio de observações e resoluções, induzem 

os alunos ao caminho da resposta, de maneira que, estes, consigam chegar ao 

resultado esperado. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada é a identificação de problemas por meio de 

raciocínio lógico, de maneira que seja possível organizar um caminho e induzir 

o aluno ao seu objetivo. 

Primeiramente, procura-se entender o ponto de questionamento do 

aluno e identificar o nível de conhecimento do mesmo. Os atendimentos são 

realizados na sala de convivência do grupo onde os monitores, juntamente com 

livros de matemática de todas as disciplinas citadas anteriormente, além de 

fazer uso do pensamento para aplicar conhecimentos que já possuí. Tal prática 

proporciona uma maior interação na relação ensino-aprendizagem, além de 

corroborar para uma melhora didática. 

Normalmente, o monitor é um estudante que já cursou a disciplina 

em questão, de modo que já possui os conhecimentos necessários e 

essenciais para exercer a função de auxiliar em relação aos outros alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O principal objetivo da monitoria é incentivar o interesse nos alunos 

pelas atividades relacionadas a área acadêmica. Além de contribuir para a 

formação do estudante, essa ação valoriza o currículo acadêmico e profissional 

do mesmo. 

Com relação aos alunos do PET Matemática da UEL, é notável a 

evolução nas habilidades de interpretar e identificar o problema, isto é, saber 
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compreender as reais dificuldades do aluno. Além disso, nota-se, também, uma 

melhora no modo de ensinar, ou seja, saber utilizar as palavras corretas e 

ideais, sempre priorizando uma fala em que o aluno possa entender facilmente 

o contexto do problema. 

Reciprocamente, o aluno participante da monitoria, também se 

beneficia e muito dessa ação. A monitoria é uma oportunidade de rever os 

conceitos já aprendidos em aulas, além de reforçar o conhecimento e 

solucionar problemas antes não resolvidos. 

Com o passar dos anos o PET Matemática vê frutos em seu trabalho 

com a monitoria acadêmica: a taxa de desistência do curso de matemática vem 

diminuindo cada vez mais e o rendimento dos alunos que buscam a monitoria 

mostra uma melhora significativa nas matérias que possuem alguma 

dificuldade. 

 

CONCLUSÕES 

 

Visto que dentro do grupo há alunos do 1º ao 4º ano do curso de 

matemática, a diversidade do público atendido possibilita uma troca de 

experiência e interação entre os alunos de graduação, num gesto solidário. 
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RESUMO 

 

Existem, atualmente, duas modalidades de oficinas ofertadas pelo grupo 

PET, são elas as oficinas de protótipos para calouros e os kits didáticos portáteis, 

ambas com a finalidade de ofertar um suporte para a graduação. As oficinas para 

calouros visam diminuir a evasão no início do curso, visto que não há muitas 

aulas práticas nesse período. Nelas, os alunos têm um primeiro contato com 

alguns componentes eletrônicos e com a soldagem desses componentes em 

placas de circuito impresso. A oficina é dividida em 4 módulos, consistindo em 

um regulador de tensão, um LED RGB juntamente com um buzzer, um circuito 

oscilador e um contador com display de 7 segmentos. Neste ano, tivemos uma 

participação de 24 alunos. As oficinas dos kits portáteis surgiram para que os 

alunos tenham seus próprios equipamentos para realizar experimentos de 

eletrônica, os protótipos criados foram: uma fonte de tensão simétrica e um 

gerador de sinais. O objetivo é agregar não apenas os alunos recém-ingressos, 

mas também os demais alunos do curso, sendo ferramentas que auxiliam até o 

término do curso. Por meio das oficinas, os estudantes têm a oportunidade de 

conhecer o funcionamento de equipamentos de um laboratório de eletrônica, 

além de poder adquiri-los por um baixo custo. A fonte de tensão e o gerador de 

sinais são os equipamentos já desenvolvidos pelo grupo PET. Nas oficinas, 

primeiramente, o aluno aprende como um regulador de tensão para uma fonte 

espelhada e um gerador de sinais funcionam. Em seguida, os alunos soldam os 

componentes necessários para a construção de cada circuito. No primeiro 

semestre de 2019, a oficina do gerador de sinais reuniu sete discentes do curso 

de engenharia elétrica. A oficina da fonte de tensão aconteceu no mesmo 

semestre, da mesma forma, para 8 alunos. Os estudantes interessados 

conseguiram seus próprios equipamentos necessários para realizar 

experimentos de eletrônica, com um custo visivelmente baixo, cerca de 5 vezes 

mais barato do que um convencional. 
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Palavras-chave: Oficinas, suporte à graduação, Fonte de Tensão, Gerador de 

Sinais. 

INTRODUÇÃO 

 

 Uma das características que atraem a atenção de vestibulandos ao curso 

de engenharia elétrica é a sua aplicabilidade em projetos materiais, pois é 

através desses projetos que os estudantes podem ver fisicamente o fruto de seus 

estudos[1]. Porém a elaboração desses projetos demanda uma sólida e 

completa formação teórica, o que acaba retardando o contato de ingressantes 

no curso com aplicações práticas do conhecimento adquirido em aulas teóricas, 

gerando frustração e, em alguns casos, evasão do curso [2]. 

Nesse contexto, o grupo PET Engenharia Elétrica busca a realização de 

oficinas de protótipos para engenharia elétrica. Esse projeto é subdividido em 

duas etapas, onde, num primeiro momento, tem-se como objetivo proporcionar 

um primeiro contato de estudantes com alguns componentes eletrônicos, soldas 

e placas de circuito impresso, através da confecção de reguladores de tensão, 

utilização de LEDs RGB e buzzers, osciladores e a utilização de displays de 7 

segmentos . 

A segunda etapa do projeto visa a realização de oficinas de kits para 

laboratório de eletrônica portáteis. As oficinas de kits portáteis tem como objetivo 

agregar não apenas aos alunos recém-ingressos, mas também aos demais 

alunos do curso, pois busca a elaboração dos seus próprios equipamentos de 

laboratório, como fontes de tensão e geradores de sinais. Por meio das oficinas, 

os estudantes têm a oportunidade de conhecer o funcionamento de 

equipamentos de um laboratório de eletrônica, diminuindo assim, a evasão no 

início e durante o curso e proporcionando complemento na formação dos 

estudantes.  

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desse projeto foram realizadas inicialmente  

estudos, com o intuito de encontrar as principais dificuldades existentes nos 

primeiros semestres da graduação referente a confecção e soldagem de placas 

de circuito impresso (PCB) e a utilização dos equipamentos de laboratório. Para 

atender essas demandas foram criados dois projetos dentro do grupo PET 

engenharia elétrica, todos com o intuito de auxiliar os discentes com relação a 

essas dificuldades. Os projetos criados foram “Oficinas para Calouro” e “Kits 

Didáticos”. 
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Pensando em motivar e ensinar as técnicas de soldagem o projeto 

Oficinas de Calouro foi criado, tendo que a maioria dos discentes do primeiro 

semestre nunca tiveram contatos com componentes eletrônicos e equipamento 

de soldagem. Esse projeto foi dividido em 5 atividades, cada uma com materiais 

independentes. A primeira consiste no aprendizado da utilização do 

equipamento multímetro, a segunda a construção de um regulador de tensão, a 

terceira a utilização de um LED RGB com a junção de um buzzer, a quarta a 

construção de um oscilador e por último a utilização de um display 7 segmentos. 

Em todas as etapas, ocorreu uma divisão entre aprendizado teórico e prático, 

em que, a primeira parte havia uma explicação dos equipamento utilizados e 

após a utilização deles juntamente da soldagem que ocorria na construção dos 

projetinhos.   

Outro projeto criado foi os kits didáticos, dividido em duas etapas. A 

primeira foi a elaboração de uma Fonte de Tensão, um equipamento requisitado 

usualmente nos laboratórios e nos projetos existentes nas matérias da 

graduação. Essa primeira etapa foi criada pensando em atender todos os alunos 

do curso. A metodologia adotada nele consistiu inicialmente em um estudo 

teórico referente à regulação de tensão, acoplamento magnético e proteção de 

equipamentos. Após o estudo iniciou-se a etapa de prototipagem e confecção 

das PCBs do projeto no software “Proteus”. Em seguida fez-se a oficina 

realizando uma parte teórica e a soldagens dos equipamentos feito em apenas 

uma aula pelos alunos. Com os mesmos objetivos da etapa anterior, a confecção 

do Gerador de Sinais foi criado para atender a demanda de equipamentos de 

bancadas dos laboratórios, utilizando os mesmos procedimentos adotados na 

Fonte de Tensão. Realizou-se uma aula apenas, contudo com uma duração 

maior, pois esse equipamento apresentava grau de dificuldade elevado em 

relação a base teórica em que se fundamentava.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A. OFICINAS PARA CALOUROS 

 

O principal resultado adquirido nas Oficinas para Calouros, no ano de 

2019, foi a grande porcentagem de alunos que participaram na primeira 

atividade, chegando num valor de aproximadamente 90% de todos os calouros 

que entraram no primeiro e no segundo semestre deste ano. Esse índice 

apresenta valores altos normalmente na primeira atividade, visto que ela 

acontece na primeira semana de integração dos novos alunos. Contudo,  esse 

número caiu, tendo como  principal fator, as datas em que elas foram aplicadas. 

Por problemas técnicos relacionado a produção das PCBs, as datas das 

atividades do começo do ano acabaram ficando próximas das semanas de 

provas, e, com isto poucos calouros optaram por continuar participando.  
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Para a turma do meio do ano, conseguiu-se colocar todas as atividades 

no primeiro mês de aula, proporcionando um aumento de participação de 257% 

aproximadamente em relação a quantidade de alunos presentes no começo do 

ano. O primeiro semestre teve uma média de 7 alunos por atividade. Já no 

segundo semestre, esse número subiu para 18 alunos. Nas Figuras 1 e 2 é 

possível visualizar os alunos trabalhando em equipes para montagem e 

soldagem dos componentes das oficinais.  

                Figura 1: Montagem da Oficina.             Figura 2: Soldagem da atividade. 

              Fonte: Beatriz Nascimento (2019).            Fonte: William M. Araujo (2019). 

 

B. OFICINAS DE KITS DIDÁTICOS 

 

Esse projeto foi realizado apenas no primeiro período do ano de 2019. 

Diferente das Oficinas para Calouros, essa atividade ocorreu em apenas duas 

sessões, uma para a fonte de tensão e outra para o gerador de sinais, sendo 

disponibilizadas 7 vagas para o gerador e 8 vagas para a fonte, limitadas ao 

número de placas disponíveis. O custo dos componentes mais a placa do circuito 

gerador de sinais somam R$40,00, valor largamente inferior à um equipamento 

comercial para esse fim, que custa em média R$500,00. Já a fonte de tensão 

tem um custo de R$20,00 reais, uma diferença R$80,00 com o equipamento 

comercial. A principal diferença desse projeto foi a diversidade em relação aos 

períodos dos alunos que fizeram, tendo pessoas do 1° ao ° período na mesma 

sala. A Figura 3 apresenta a explicação teórica do projeto “Fonte Simétrica” e a 

Figura 4 os equipamentos montados na atividade.  
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Figura 3: Explicação teórica de uma fonte de 
corrente contínua. Fonte: William M. Araujo 
(2019). 

Figura 4: Imagens dos protótipos 
construídos: fonte simétrica DC à esquerda 
e gerador de sinais à direita. Fonte: William 
M. Araujo(2019). 

  

CONCLUSÕES 

 

Foi possível o aprendizado de ambos os participantes, tanto os alunos 

que os projetaram quanto os alunos que participaram das atividades. Os 

resultados mostram que os alunos da graduação aprovam os protótipos e 

estimula as atividades em grupos, possibilitando um trabalho em equipe com 

alunos de períodos diferentes. Tal resultado sugere que a evasão no início do 

curso diminua, pois o projeto busca aproximar os estudantes de aplicações 

práticas de conhecimentos obtidos em aulas teóricas. Para trabalho futuros, 

visamos a importância do planejamento das datas das oficinas, visto os 

problemas técnicos enfrentados durante sua realização. É importante ressaltar 

que esses projetos não visam lucro, o custo das oficinas foi utilizado para a 

compra dos materiais. Caso, futuramente, haja parceria para aquisição dos 

componentes, o custo pode ser reduzido, podendo, até mesmo, ser gratuito.  
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RESUMO 

 
Com o objetivo de complementar o curso de Engenharia Elétrica da           

Universidade Federal do Paraná, o grupo PET Elétrica junto com o Diretório            
Acadêmico, e ocasionalmente a Empresa Júnior do curso, organizam         
anualmente a Semana de Atualização em Engenharia Elétrica (SEATEL).         
Durante essa semana, os alunos da graduação podem participar de cursos           
técnicos, de palestras com profissionais de empresas e de visitas técnicas.           
Essas atividades servem para que os discentes tenham uma melhor          
experiência da área de engenharia e tenham um contato com profissionais           
atuando no mercado. Em adição, a semana permite que os alunos possam            
adquirir conhecimentos que geralmente não são vistos em sala de aula. As            
inscrições para as atividades eram feitas mediante a doação de alimentos não            
perecíveis. A SEATEL tem um caráter solidário, mediante doação de alimentos           
a uma ONG. A inscrição base é 2 kg de alimentos, dando direito às palestras e                
workshops, já cada curso ou visita custa 1 kg de alimento adicional No ano de               
2019 tivemos grandes empresas patrocinando nosso eventos possibilitando        
uma melhor infraestrutura para os cursos, assim como uma divulgação de           
maior abrangência e melhor qualidade. A programação possibilitou a         
participação tanto dos alunos do curso integral quanto os alunos do período            
noturno. Foi arrecadado em torno de 1300 kg de alimentos para doação, com a              
participação de mais de 300 alunos, sendo principalmente estudantes de          
engenharia elétrica, mas também uma quantidade grande de alunos de outros           
cursos.  

 
Palavras-chave: Semana acadêmica, cursos técnicos, visitas técnicas,       
palestras, ação solidária. 
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INTRODUÇÃO 
 

Durante a graduação de engenharia elétrica o estudante adquire         
conhecimento básico necessário ao ofício do engenheiro eletricista. Esse         
conhecimento é fundamental para que o profissional possa entender, projetar          
e manufaturar projetos elétricos, eletrônicos, de telecomunicações ou        
embarcados, porém, não é suficiente para que o profissional possa          
compreender e trabalhar na totalidade com esses conceitos. Nesse sentido,          
vê-se a necessidade da implementação de projetos de ensino que busquem a            
formação complementar dos estudantes de engenharia elétrica, para que         
tenham contato com as ferramentas, técnicas e conhecimentos que o          
profissional se depara no mercado de trabalho. Assim, o grupo PET           
Engenharia Elétrica, coorganiza a Semana de Atualização em Engenharia         
Elétrica (SEATEL). 

O objetivo desse evento foi a realização de atividades de ensino como            
palestras, cursos e visitas técnicas que tratassem de atualizar o aluno no que             
concerne a carreira do Eng. Eletricista. A semana acadêmica direciona as           
atividades, principalmente, à comunidade acadêmica da UFPR e busca         
alcançar todas as ênfases oferecidas pelo curso de Engenharia Elétrica da           
UFPR, Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações e Sistemas Embarcados,        
atendendo todos os seus discentes.  
 
 

METODOLOGIA 
 

O grupo PET em conjunto com o Diretório Acadêmico de Engenharia           
Elétrica (DAEL) e com a participação de alguns alunos da Empresa Júnior de             
Engenharia Elétrica (EMJEL) dividiram-se em 5 coordenadorias para a         
organização da SEATEL: Geral, Conteúdo, Infraestrutura, Marketing e        
Financeiro. Cada coordenadoria tem um responsável. Além disso, ocorreram         
reuniões periódicas para esclarecimentos e verificação do andamento das         
atividades. 

A coordenadoria geral supervisionava as demais e dá instruções para          
garantir a organização do evento. A coordenadoria de Conteúdo é responsável           
pela programação técnica da semana. Ou seja, é responsável por procurar           
cursos a serem ofertados durante o evento, por entrar em contato com            
empresas e agendar visitas técnicas e ainda, por convidar palestrantes com           
temas atuais da Engenharia Elétrica. Além disso, essa coordenadoria também          
cuida do evento ExpoElétrica, que ocorre no primeiro dia da SEATEL, no qual             
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os grupos de extensão e de pesquisa relacionados à Engenharia Elétrica são            
convidados a expor seus trabalhos para toda a universidade.  

A coordenadoria Financeira entra em contato com empresas à procura          
de patrocínios. Essa arrecadação é determinante para alcançar uma semana a           
custo zero para o participante, e portanto, atingir o caráter solidário da mesma.  

A coordenadoria de Marketing é responsável pela divulgação da         
SEATEL. São feitos teasers - um tipo de anúncio, alguns meses antes,            
publicações no Facebook, cartazes e banners. Essa coordenadoria constrói o          
site da semana e desenha as camisetas da equipe de apoio da semana. A              
coordenadoria de marketing, fez pela primeira vez neste ano a confecção de            
broches. Foram 6 modelos, um para cada ênfase do curso (Eletrotécnica,           
Eletrônica, Telecomunicações e Sistemas Eletrônicos Embarcados), um com a         
logo do evento e um com a logo da ExpoEletrica. Outra responsabilidade desta             
coordenadoria foi o plano de patrocínio, o qual, depois de pronto, foi enviado             
para a coordenadoria Financeiro.  

Finalmente, a coordenadoria de Infraestrutura é responsável por        
reservar salas e auditórios, além de instalar softwares necessários, que são           
utilizados para cursos e palestras. Outra tarefa é reservar ônibus para as visitas             
técnicas. Essa coordenadoria também é responsável pelo coffee break da          
SEATEL: verificar local, armazenamento e preparação das comidas e bebidas.  

Para a inscrição no evento, existe o CUP (Cadastro Único do PET) que             
é uma plataforma desenvolvida e gerenciada pelo próprio grupo. Para 2019, foi            
pedido 2 kg de alimentos não perecíveis para a inscrição em todas as palestras              
e rodas de conversa e 1 kg adicional para cada curso ou visita técnica. Nos               
primeiros dias de inscrição, o número de inscrições era limitado (cada pessoa            
só podia se inscrever para dois cursos ou duas visitas ou uma visita e um               
curso, no máximo). Além disso, no primeiro dia de inscrições, houve um horário             
de inscrição apenas para alunos do turno diurno e outro apenas para alunos do              
noturno. Isso se deve devido às críticas e sugestões recebidos em edições            
anteriores. Dessa forma, a SEATEL seria capaz de atingir um público maior.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em 2019 mais, de 300 alunos e professores participaram de 23           
minicursos, 7 workshops, 9 palestras e 5 visitas técnicas. Dessa forma, foram            
arrecadados mais de 1300 kg de alimentos não perecíveis, os quais foram            
doados para a ONG Multi Irão.  

A Figura 1 mostra o cronograma da quinta-feira do evento. É possível            
ver que existem diversas atividades que ocorrem em paralelo, para possibilitar           
a participação de um público maior. Além disso, há atividades que começam            
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7:30 da manhã e outras que acabam às 22:30. Dessa forma, tanto os alunos              
do período diurno quanto os do período noturno puderam ser contemplados.  
 

 
Figura 1: Cronograma SEATEL 2019.  

Fonte: OS AUTORES (2019). 
 
As Figuras 2 e 3 mostram a grande procura pela SEATEL. A fila do              

primeiro dia começou antes do horário das inscrições começarem. É          
interessante citar também que houve interesse de alunos da pós-graduação, de           
professores e também de pessoas de fora do curso de Engenharia Elétrica. A             
organização desse ano decidiu não somente abordar temas técnicos, mas          
também assuntos relevantes da vida acadêmica em geral, como o desfio das            
“Mulheres na Engenharia”, e “saúde mental na graduação. Outro motivo foi a            
presença de certos cursos, que ensinam as ferramentas essenciais para que           
as pesquisas da pós-graduação pudessem ser executadas, tal qual o MATLAB,           
o Python, Proteus, entre outras. A tabela 1 mostra os cursos e alguns             
workshops ofertados e a quantidade de participantes.  
 

  
                Figura 2: Fila do primeiro dia.                            Figura 3: Fila do primeiro dia. 
              Fonte: Beatriz Nascimento (2019).            Fonte: Beatriz Nascimento (2019). 
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Curso ofertado Número de participantes 

Arduino 19 

ARM 10 

Altium 13 

AutoCAD 31 

Cadence 7 

Desenvolvimento Android 22 

Desenvolvimento WEB 25 

EMC 14 

Excel (Básico e 
Intermediário) 

92 

Latex 13 

Linux 15 

Machine Learning 40 

MATLAB - Básico 25 

MATLAB - Sinais Biológicos 30 

Photoshop 20 

Proteus 15 

Phython 81 

VHDL 10 

Qualidade de Energia  20 

Ambev - Simulação Processo 
Seletivo 

10 

SolidWorks 8 

Impressão 3D 15 

Injeção Eletrônica 10 

Métodos SCRUM 20 
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SMD 20 

 Total: 585 
 

Tabela 1: Cursos técnicos e alguns workshops ofertados e número de participantes
 

Outro resultado se deve aos patrocinadores obtidos. Com seis         
patrocinadores, os materiais de divulgação, como camisetas, cartazes e         
banners, puderam ser confeccionados. Além disso, foi com essas parcerias          
que coffee breaks foram ofertados para os participantes, sem custo ao           
participante.  

 
 

CONCLUSÕES 
 

Como pode-se perceber pelos resultados obtidos, os objetivos da         
SEATEL 2019 foram alcançados. Houveram diversas palestras, cursos e visitas          
técnicas com temas atuais para engenharia elétrica. Com cursos nos períodos           
da manhã, tarde e noite, com palestras com temas diversos e com visitas             
técnicas para empresas da área, o evento chamou a atenção de discentes e             
docentes do tanto do curso de Engenharia Elétrica quanto de fora. Além disso,             
devido à metodologia seguida, conseguiu-se fazer um evento com caráter          
solidário, onde foram arrecadados mais de 1300 kg de alimentos não           
perecíveis que foram doados para a ONG Multi Irão.  
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RESUMO 
 

Este trabalho analisa a utilização do ciclo de seminários no grupo Pet de 
Geografia da Universidade Estadual de Londrina/UEL como uma estratégia para 
organizar e orientar a aprendizagem dos petianos, desenvolvendo o pensamento 
crítico-reflexivo, entre outras habilidades fundamentais para a formação integral, 
seja do ponto de vista cognitivo-intelectual, seja do afetivo-relacional. A 
metodologia adotada nos ciclos de seminários envolve pesquisa e ensino, e se 
divide em várias etapas que se complementam: 1ª) Escolha de um autor de 
referência para a Geografia; 2ª) Pesquisa sobre a biografia do autor escolhido e 
levantamento bibliográfico de sua produção intelectual a fim de conhecer o seu 
pensamento ao longo do tempo; 3ª) Construção da linha do tempo da trajetória 
intelectual do autor e escolha da obra principal de sua autoria; 4ª)  Leitura e 
estudo dirigido da obra-prima do autor em relevo; 5ª) Realização de um 
resumo/resenha da obra escolhida para leitura e reflexão coletiva; 6ª) 
Preparação de estratégias didáticas com uso de recursos audiovisuais para a 
apresentação da pesquisa realizada no formato de seminários; 7ª) Reunião do 
grupo Pet para a apresentação dos seminários e debate, com a mediação de um 
petiano previamente selecionado para esta função. Como resultados, por meio 
do ciclo de seminários é possível envolver o grupo em discussões em torno de 
temáticas variadas, possibilitando o conhecimento de autores e obras muitas 
vezes não estudadas durante a graduação. Conclui-se que o ciclo de seminários 
tem sido uma ferramenta importantíssima no conjunto de atividades promovidas 
pelos petianos. 
Palavras-chave: Pesquisa. Ensino. Conceitos e Temas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A educação é vista como um elemento primordial na sociedade, e é 

através dela que se pode modificar a estrutura de uma nação. As pesquisas 

acerca da educação têm ganhado cada vez mais espaço no ambiente 

acadêmico, portanto, um dos aspectos mais discutido referente à temática é a 

possibilidade de novas formas de aprender, ou seja, novas ferramentas didático-
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pedagógicas. Nesse sentido, o trabalho pretende analisar a relação do seminário 

como estratégia de ensino e aprimoramento das pesquisas desenvolvidas 

durante a graduação. 

Os seminários podem ser classificados como técnicas ou métodos 

bastante utilizados na aprendizagem do estudante e os mesmos têm ganhado 

espaço no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Costa e Baltar 

(2009) afirmam que este gênero de aprendizagem é uma ação de linguagem que 

provoca o exercício da crítica, da defesa do ponto de vista sobre algo, 

desenvolvendo, desta forma, a competência discursiva dos estudantes, tanto na 

oralidade, quanto na escrita. 

Essa ferramenta consiste numa apresentação oral dos estudantes, 

geralmente divididos em equipes ou individual, de um conteúdo pré-

estabelecido. Segundo Marion (2007, p.105) isso “possibilita um processo 

sistemático e aprofundado de leitura, análise, interpretação de textos e dados a 

fim de se formular um problema de pesquisa, uma hipótese e se conduzir uma 

investigação”. 
A experiência de participar num seminário permite a cada um dar-se 
conta do que efectivamente conhece, de que numa qualquer ocasião 
terá possibilidade de enunciar argumentar os seus problemas e pontos 
de vista, com maior ou menor clareza, mais ou menos assertividade, 
mas que haverá sempre lugar a uma afirmação subsequente, que 
ninguém está privado da palavra ou é dono da última a ser proferida. 
É da sedimentação de um certo número de actos entrelaçados, da 
distribuição num espaço possível de maneiras de ser e de pensar 
diferenciadas que sempre se trata em cada sessão. E mesmo se no 
figurino do seminário nos seja ainda devolvida a dissimetria de 
comunicação escolar, reiterando-se nele o quadro da divisão clássica 
mestre-discípulo, orientador-orientando, professor-aluno, o que 
permanece sobre a mesa é a possibilidade de se abrir um diferendo 
pelo diálogo, uma ruptura para o desconhecido, envolvendo-se nesse 
trabalho da heterogeneidade de todo colectivo do menos iniciado ao 
mais experimentado e até ao professor. É a voz de outro que convoca 
a minha e me faz, ao mesmo tempo, entrar no que penso e posso 
pensar. (RAMOS DO Ó, 2019, p. 486-487). 
 

 Segue a descrição da metodologia de aplicação dos seminários no 

PET de Geografia, bem como uma reflexão da importância desta estratégia no 

contexto do ensino e da pesquisa universitária. 

 

METODOLOGIA 

 

O ciclo de seminários ocorre geralmente no início do segundo 

semestre do ano letivo, com duração de aproximadamente dois meses. As 

apresentações são feitas semanalmente, em que dois integrantes do PET 

mostram de forma crítica pontos da investigação realizada na preparação dos 

seminários. Para tanto, é necessário seguir alguns passos: as escolhas dos 

temas - no último ciclo de seminários foram separados autores, cujas temáticas 

abordadas são de interesse da Geografia, pouco explorados no período de 

graduação -, além disso, são realizadas pesquisas bibliográficas sobre o autor, 
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evolução de seu pensamento, retratando questões de espaço/tempo, 

construindo uma linha de tempo da trajetória intelectual do autor, para 

posteriormente, se fazer a escolha da sua principal obra, para um estudo 

sistemático. A partir do estudo aprofundado da obra selecionada, cada petiano 

escreve um resumo/resenha que será usado durante a apresentação do 

seminário para reflexão coletiva, trazendo conceitos cunhados pelo autor e que 

contribuíram para o desenvolvimento da ciência geográfica. Após os 

preparativos, os conteúdos investigados são apresentados no formato de 

seminários utilizando recursos audiovisuais como ferramenta didática para expor 

as ideias e geração de debates, questionamentos e possíveis pontuações.  

A figura 1 mostra o modelo adotado pelo PET/GEO-UEL para a 

realização dos seminários com seus respectivos petianos-expositores, seus 

temas de estudo, além dos mediadores que assumem o compromisso de ler a 

obra para tecer comentários críticos, questionamentos e serem os canais para 

que o grupo participe das discussões.  

Figura 1 - Modelo de Organização Interna das Apresentações 

 

 

 

 

Bruno Gabriel do Nascimento e Bisse lê:

LYNCH, Kevin. A imagem da Cidade.
São Paulo: Martins Fontes, 1980.

MEDIADOR: Osmar Fabiano de Souza Filho 
Thiago Henrique de Abreu Santana lê:    

CASTRO, Josué de. A Geografia da Fome. A fome no Brasil. 
Rio de Janeiro, Empresa Gráfica O Cruzeiro, 1946.

MEDIADOR: José Vinícius dos Santos Pires
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Fonte: Arquivo do Pet de Geografia da UEL (2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos durante análise dos relatos expressados pelos 

participantes sobre os seminários foram de extrema importância para nortear as 

discussões acerca da utilização destes como estratégia de pesquisa e ensino. 

Segundo as declarações dos participantes: 
O seminário me ajudou a compreender de forma mais clara as 
questões cunhadas por geógrafos da Geografia Fenomenológica, 
agregando um conhecimento e me beneficiando em diversos aspectos: 
incentivo a pesquisa, consegui filtrar conteúdos e elaborar um 
pensamento mais coerente sobre a temática defendida na 
apresentação. Relacionar os conteúdos teóricos aprendidos durante a 
investigação com a fala, além de treinar a postura na apresentação 
perante um grupo de pessoas. (TEIXEIRA, L. A. M., 2019). 
 

Experienciar os seminários é um caminho de agregação de 

conhecimentos e ainda um facilitador em diversos aspectos, conforme o 

participante expõe, é algo que o beneficia com novas perspectivas. Esta 

ferramenta contribui para o desenvolvimento de pesquisas investigativas, 

melhorando a postura, a oratória, e vai além, possibilitando ao estudante adquirir 

ou melhorar a sua didática, característica fundamental para graduandos de 

licenciatura que visam futuramente se tornar professor.  

O relato do petiano José Rafael traz elementos fundamentais para se 

pensar na importância desta técnica de ensino no contexto da aprendizagem:  
As experiências e o aprendizado obtidos a partir da realização de 
seminários científicos no Programa de Educação Tutorial (PET) 
apresentaram-se positivamente em minha formação acadêmica, tanto 
enquanto docente como pesquisador, contribuindo na organização de 
minhas ideias e no fomento da adoção de uma postura científica de 
investigação e análise de diversas temáticas relacionadas à ciência 
geográfica. Além de possibilitar uma evolução pessoal em minha 
apresentação, oratória e didática, com reverberações positivas no 
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contexto da graduação e nas atividades docentes e de pesquisa. 
(SILVA, J. R. V., 2019). 
 

Além disso, destaca-se que através dos seminários é possível 

envolver o grupo em discussões em torno de temáticas variadas, possibilitando 

o conhecimento de autores e obras muitas vezes não abordadas e estudadas 

durante a graduação. 
Com a experiência adquirida nos seminários, foi possível desenvolver 
a capacidade da oratória por conta das apresentações, junto ao 
compartilhamento da vivência de cada um para com tal prática. Outro 
importante aspecto que contribuiu para o meu crescimento pessoal 
refere-se as obras das quais os seminários trouxeram, possibilitando o 
contato com diversas obras e autores. (SANTANA, T. H. de A., 2019). 
 

A característica fundamental que aparece em quase todos os relatos 

está relacionada aos benefícios que o seminário possibilitou ao estudante 

durante o período de preparação até a apresentação. Os relatos abaixo 

corroboram as ideias referentes aos benefícios dos seminários. 
Os seminários apresentados têm objetivo de trazer melhor 
compreensão de como foi visto vários conceitos da geografia e até 
mesmos outros saberes. Sendo importante pois além de vermos ponto 
de vista dos autores também temos oportunidades de dar a nossa 
contribuição através do seminário. (ASSIS, L. M. 2019). 
 
Os seminários que são apresentados a cada ano no PET, contribuem 
muito com a formação dentro da graduação. No meu caso o que se 
destaca é tanto a possibilidade de trabalhar obras que nem sempre 
aparecem nas discussões das aulas, como também as discussões pós 
apresentação sobre o tema de cada obra, pois nesses momentos há 
uma reflexão do grupo sobre o assunto, o que sempre contribui para 
uma melhor interpretação do tema e uma melhor apresentação no 
próximo seminário. No PET sempre tive a possibilidade de discutir os 
temas que mais são interessantes para mim, o que sempre me ajudou 
a tomar uma perspectiva dentro do curso, pois a experiência de 
escolher a temática dos meus seminários proporcionou um maior 
campo de leitura e interpretação do mundo. Por ser um ciclo de 
seminários também é interessante perceber a evolução não só dos 
temas apresentados por mim, mas também meus colegas, percebendo 
a evolução das perspectivas dentro do curso, quais áreas cada um 
melhor se identifica e como se aprofunda no assunto. (VICTOR, 2019). 
 
O processo de elaboração e avaliação dos seminários possibilitou o 
aperfeiçoamento de diversas habilidades em minha formação 
acadêmica. Dentre elas, destaco a melhora na capacidade de dialogar 
com diversas temáticas e na didática para transmissão de conteúdos 
das obras escolhidas. Além da possibilidade de contato com diversos 
autores e da melhora da desenvoltura perante ao público. (JOAQUIM, 
2019). 
 

Esta ferramenta é de suma importância, pois os relatos demonstram 

que este modelo de trabalho possibilitou um maior engajamento nas pesquisas 

investigativas, retornando uma coerência de ideias e ajudando a construir uma 

fala linear sobre o assunto de forma crítica. Os resultados mostraram que o 

seminário se configura como uma estratégia para o alcance dos objetivos do 
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ensino superior, resultando no desenvolvimento do conhecimento técnico e no 

incremento de uma formação intelectual crítica e interativa do estudante. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender, analisar e ressaltar o 

seminário como estratégia de ensino e pesquisa, sendo uma excelente 

ferramenta de construção de conhecimento técnico e um aprimoramento 

intelectual. Suas principais contribuições para o desenvolvimento do estudante 

estão no aperfeiçoamento nas pesquisas investigativas, em que haverá uma 

compreensão coesa sobre a temática, levantando as principais ideias a serem 

discutidas, melhor desempenho na postura perante um público, resultando em 

uma oratória adequada, clara e coesa.  
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RESUMO 

O projeto de ensino piloto é regulamentado pela Universidade Estadual de 

Maringá desde o ano de 2010, se preocupando com que o aluno seja o principal 

responsável pelo desenvolvimento do seu próprio aprendizado. O projeto tem 

como objetivo mudar a perspectiva de construção do processo de ensino e 

aprendizado dentro do âmbito do ensino superior, se baseando em metodologias 

ativas. Assim lapida-se o perfil desejado de egressos do curso superior, 

primando a capacidade de resolver problemas, de trabalhar em grupo, de pensar 

e aprender de forma crítica e construtiva com os demais alunos e o tutor 

envolvido. O projeto PI serve também como laboratório para que novas 

metodologias ativos possam ser ensaiadas por professores e alunos. 

Professores do departamento de odontologia da Universidade Estadual de 

Maringá, são escolhidos e convidados pelo grupo periodicamente, para 

conduzirem uma atividade. A temática da atividade será escolhida pelo professor 

convidado, bem como a metodologia a ser aplicada, sendo o mesmo auxiliado 

por um grupo de petianos pré-determinado. Os principais resultados são os que 

dizem respeito a uma melhora na formação acadêmica que corrobora com 

alunos habituados a não se limitar a escutar e compreender, mas também a 

formar, elaborar, resolucionar e discutir os objetos de estudo. Com esse projeto, 

almejamos a melhora do perfil do egresso devido as novas tecnologias de 

ensino-aprendizagem e esperamos também que as metodologias ativas não 

fiquem restritas ao grupo, mas sim que estrapolem para os demais grupos 

permanecentes ao ensino superior nacional que tenha por finalidade obter 

aprendizado. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso de metodologias ativas no processo de aprendizagem e formação 

acadêmica vem sendo uma das abordagens inovadoras sugeridas nos últimos 

tempos e que vem ocupando seu espaço entre as principais universidades do 

mundo. No atual contexto social em que os meios de comunicação estão 

potencializados pelo avanço das novas tecnologias e pela percepção do mundo 

como uma rede de relações dinâmicas e em transformação constante, verifica-

se a necessidade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem ainda 

conduzido pelo uso de metodologias conservadoras (tradicionais) em grande 

parte das instituições de ensino superior e que não mais atendem às 

necessidades de remapeamento do conhecimento (MITRE et al., 2008).  

Conforme explicitado na Portaria no 976-2010-MEC e ratificado na Portaria no 

343- 2013-MEC, o Programa de Educação Tutorial tem intuito de complementar 

a formação acadêmica, propiciando aos alunos condições para a realização de 

atividades extracurriculares, procurando atender mais plenamente às 

necessidades do próprio curso de graduação e/ou ampliar e aprofundar os 

objetivos e os conteúdos programáticos que integram sua grade curricular.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar o “Projeto PI”, que se trata 

de um projeto de ensino intitulado “Metodologias ativas de ensino-

aprendizagem”, desenvolvido pelos alunos do grupo PET-Odontologia da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

 

METODOLOGIA 

 

Desde 2011, quando foi iniciado o projeto, ele é composto por docentes e alunos 

da 3ª, 4ª e 5ª séries do Curso de Odontologia da UEM que são previamente 

separados em grupos e ficam responsáveis por convidar um professor. 

Eventualmente, professores de outros cursos da área da saúde também 

colaboram com o projeto. Organizado em reuniões mensais, o projeto é 

organizado da seguinte maneira: a proposição do assunto, a escolha do método 

e a disponibilização do material necessário é de responsabilidade das pessoas 

escaladas para a função de "tutor", juntamente com o professor convidado 

(CAMARGO RIBEIRO, 2005). Após isso, normalmente um material para o 

desenvolvimento da atividade é disponibilizado com antecedência de uma 

semana para o restante do grupo, para conhecimento prévio do assunto a ser 

discutido e assim poder ser aplicado, tendo o grupo responsável pela atividade 

26



 
 

 

como tutores, juntamente com o professor convidado e o restante do grupo como 

alunos que participarão da atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de atuação do projeto no curso de Odontologia da UEM, ele 

se modificou para atender as necessidades advindas do aprofundamento do 

conhecimento das metodologias ativas de aprendizagem. Em 2011, 

experimentou-se o uso de metodologias inovadoras propostas pelo docente tutor 

da atividade, o qual focava aspectos importantes de sua área de atuação. 

Propunha-se o tema para os grupos com antecedência, estimulando os alunos 

a fazerem a pesquisa e o estudo individual. Na sessão tutorial, entretanto, o 

assunto era discutido e contextualizado, com diferentes recursos de 

aprendizagem ativa, nesse momento em grupo. Com isso, o estudo individual 

era estimulado em um primeiro momento, conforme interesse e ritmo 

particulares, e como forma de enriquecer o subsequente trabalho coletivo. A 

avaliação do aprendizado e da atividade proposta eram realizados no 

encerramento. As áreas trabalhadas foram Dentística (2 vezes), Endodontia, 

Patologia, Odontologia Legal e Saúde coletiva. No ano seguinte, o grupo decidiu 

diferenciar a metodologia de trabalho com a coordenação e a atividade mensal 

sendo preparadas e organizadas por docentes da Odontologia, sempre em 

conjunto com um professor convidado de área básica ou vice-versa, exercitando 

a multidisciplinaridade. Esse aspecto foi muito bem avaliado pelos alunos. 

Entretanto, as estratégias de finalização das atividades repetiram-se nesses dois 

anos e, então, novas modificações foram sugeridas. 

Em 2013, seguiu-se com a integração das áreas, porém buscou-se focar em 

aspectos clínicos. As atividades se davam em duas sessões: abria-se o ciclo 

após apresentação do caso clínico-problema proposto, ocorria a tempestade de 

idéias, o brainstorm, com um relator. A partir dela, a tarefa de dispersão durante 

o mês consistia na pesquisa individual das questões de aprendizagem 

suscitadas e a discussão no seu grupo, com consultas aos docentes, que 

atuavam como tutores ou facilitadores, sempre que necessário. Na sessão 

tutorial presencial, o resultado/síntese era apresentado, discutido, 

complementado pelos professores participantes do Projeto, consistindo no 

fechamento do estudo. Se surgissem novas questões de aprendizagem, estas 

eram pesquisadas pelo aluno individualmente ou em grupo, em caráter optativo. 

Nesse mesmo dia, iniciava-se um novo ciclo de problematização.  

Nos anos seguintes (2014-2017) o Projeto serviu de laboratório de prática de 

ensino e como campo experimental para os professores, que estenderam essa 

aplicação para suas aulas na graduação. Essa atividade ocorreu mensalmente 

e no ano de 2017 os alunos foram convidados a participar, com grande adesão. 

Com o estímulo à autoaprendizagem, o estudante tem assumido um papel cada 

vez mais ativo não sendo apenas um mero receptor de conteúdos e buscando, 

efetivamente, conhecimentos relevantes para a resolução dos problemas e 
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pertinentes aos objetivos da aprendizagem (MITRE et al., 2008). O aprendizado 

centrado no aluno proporciona autonomia, desenvolvimento do pensar, do senso 

crítico, da capacidade de trabalhar em equipe e buscar soluções para problemas 

reais. 

Com o intuito de estimular outros docentes e acadêmicos a utilizar metodologias 

ativas em diferentes momentos do curso, no início deste ano de 2018, os 

PETianos realizaram um teatro em forma de vídeo onde apresentaram as 

metodologias ativas para os professores do Departamento de Odontologia. Após 

a apresentação, os professores foram convidados a transformar uma de suas 

aulas expositivas da graduação em metodologia ativa, com auxílio dos petianos. 

No último ano, a atividade foi realizada cinco vezes, de diferentes áreas como 

Periodontia, Prótese, Odontopediatria, Fisiologia e Radiologia, dependendo da 

disponibilidade dos professores. Como foi observado nos anos anteriores em 

que alguns professores mostraram dificuldade em aplicar metodologia ativa, em 

2018 foi seguido uma nova configuração. O grupo PET foi divido em cinco grupos 

menores, os professores escolhidos foram convidados, e cada grupo ficou 

encarregado de ajudar/auxiliar um professor a desenvolver uma aula com 

metodologia ativa que o docente escolhesse. A atividade foi avaliada como 

positiva, pois promoveu um conhecimento muito grande por parte dos alunos e 

dos professores através das experiências realizadas. 

Participando do Projeto, além dos PETianos, os alunos da graduação têm 

garantido a oportunidade de vivenciar experiências não presentes em estruturas 

curriculares convencionais, visando a sua formação global e favorecendo a 

formação acadêmica, a fim de facilitar a integração no mercado profissional. 

Além disso, os participantes têm estimulado outros docentes e acadêmicos a 

trabalhar com metodologias ativas em diferentes momentos do curso. Segundo 

Silva e Thuji (2010) "iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico-

reflexivo, capacidade para auto avaliação, cooperação para o trabalho em 

equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência". Isto foi 

verificado pela motivação e satisfação dos docentes e discentes, habituados ao 

uso das metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem após 

experimentarem as metodologias ativas. Além disso, pretendemos, para o ano 

de 2020, fazer do projeto PI um projeto que englobe a tríade. Levaremos o 

projeto e a metodologia ativa para escolas públicas da cidade de Maringá e 

região e posteriormente criando um método de avaliação dos alunos a esse novo 

estilo de aprendizagem, conseguiremos levantar dados para escrever um 

trabalho científico que mostre a relevância desse tipo de metodologia. 

 

CONCLUSÕES 

 

O Projeto Pi representa um importante instrumento para desencadear mudanças 

na formação acadêmica e profissional do aluno, pela busca por modelos de 

ensino e aprendizagem que respondam às expectativas das comunidades 

docente e discente, que anseiam por inovação com qualidade, adaptando-se a 
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uma nova perspectiva na educação. Além da contribuição para os PETianos e 

docentes, este Projeto é o piloto para iniciativas que, seguramente, serão 

disseminadas pelos professores participantes na sua prática docente dentro da 

graduação e da pós-graduação. Assim sendo, o PET-Odontologia-UEM tem a 

responsabilidade de contribuir para a melhoria da qualidade do curso de 

graduação e de propiciar uma melhor qualificação e formação profissional. 
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RESUMO 

 

A seleção de novos petianos é um processo realizado para selecionar acadêmicos 

interessados em fazer parte do grupo PET-Odontologia UEM. O objetivo é selecionar 

novos petianos para contribuir e  proporcionar ao grupo o aprendizado de como organizar 

e realizar uma seleção de novos membros. O processo seletivo é realizado em quatro 

etapas: iniciando por uma redação, com tema proposto pelo grupo, que é corrigida por um 

profissional habilitado. Em seguida, uma dinâmica em equipe coordenada pelos 

integrantes do próprio grupo. Após isso, em outro momento, cada participante é 

entrevistado por todos os petianos, juntamente com o tutor. Em uma primeira deliberativa, 

são selecionados normalmente de 8 à 10 pessoas para participarem do período de 

imersão por dois meses. Durante esse período, elas participam de todas as atividades 

desenvolvidas pelo grupo. Posteriormente, através de votação, serão escolhidos os 

calouros, e irá ser determinado quem será bolsista e quem será voluntário. Após o 

término de todas as etapas da seleção, o grupo discute, opina e avalia sobre os métodos 

que foram utilizados para a seleção e quais os pontos positivos e negativos que 

ocorreram durante a atividade, avaliando as etapas que permanecerão para o próximo 

ano e aquelas que serão modificadas para o melhor desempenho da seleção. O processo 

permite que haja um crescimento interpessoal de cada petiano, devido ao fato de haver o 

convívio com pessoas de diferentes ideias e personalidades, além do desenvolvimento de 

diversas atividades, permitindo que o candidato compreenda melhor e conheça mais 

sobre o grupo. Com esse processo seletivo, o candidato tem a oportunidade de ter uma 

visão mais aprofundada do programa, permitindo que o mesmo saiba se ele se identifica 

ou não. 

 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Estudo; Graduação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do Governo Federal 
brasileiro de estímulo a atividades de pesquisa, ensino e extensão universitárias, no nível 
de graduação. O programa é subordinado à Secretaria de Ensino Superior (SESu) do 
Ministério da Educação (MEC). O PET foi criado em 1979 com o nome original de 
Programa Especial de Treinamento, e em 2004 foi alterado para Programa de Educação 
Tutorial. Os objetivos do programa, de acordo com o SESu, são a melhoria do ensino de 
graduação, a formação acadêmica do aluno, a interdisciplinaridade, e o planejamento e 
execução de atividades acadêmicas diversificadas em grupos de tutoria.(Ministério da 
Educação).  

O PET oferece bolsas a grupos de até 12 estudantes de graduação 
selecionados em qualquer curso universitário autorizado. Os grupos se reúnem 
regularmente sob a orientação de um professor responsável, denominado Tutor, que deve 
coordenar as atividades. Os bolsistas, denominados "PETianos", são conduzidos a 
desenvolver projetos e trabalhos em pesquisas, ensino e extensão. Por isso, o PET 
funciona também como um programa de preparação para a carreira acadêmica. 

No Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Maringá, o 

grupo surgiu em 1994 e desde então muitas pessoas agregam de alguma forma para o 

crescimento desse PET, no entanto, selecionar os alunos da graduação sempre foi um 

desafio. Isso porque  o trabalho deve acontecer em grupo, ou seja, são muitas pessoas 

trabalhando juntas para realizar uma tarefa, cada uma tem uma determinada função, mas 

o objetivo é um só. Além de agilizar a realização de tarefas, o trabalho em equipe valoriza 

cada indivíduo, estimulando o desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades, e 

claro, permite uma troca de experiências e conhecimentos entre a equipe, o que gera 

maior integração.         

A seleção dos novos petianos é uma atividade desenvolvida para escolher 

acadêmicos interessados em fazer parte do grupo PET-Odontologia. Baseia-se em quatro 

etapas, sendo elas: redação, dinâmica, entrevista e período de imersão. Tem como 

objetivo selecionar novos petianos para contribuir com o grupo PET-Odontologia e 

também proporcionar ao grupo o aprendizado de como organizar e realizar uma seleção.  

O grupo almeja conseguir selecionar novos integrantes de diferentes perfis, 

que possam acrescentar diversas ideias e colaborar de forma positiva, para fazer parte do 

grupo PET-Odontologia. 
 

METODOLOGIA 

 

O processo seletivo é realizado em quatro etapas. Primeiramente, os 

candidatos irão confeccionar uma redação, com tema proposto pelo grupo, que será 

corrigida por um profissional da área. Em seguida, uma dinâmica em equipe é realizada, 

sendo coordenada pelos integrantes do próprio grupo, para que seja possível observar 

algumas características intrínsecas de cada um e de interesse ao PET. Finalmente, cada 

candidato será entrevistado por todos os petianos, juntamente com o tutor. Dessa forma, 

serão pré-selecionados de acordo com a necessidade do grupo, podendo cerca de 8 a 10 

candidatos para um período de imersão, que participarão de todas as atividades 

realizadas pelo grupo durante o período de aproximadamente dois meses.  
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O grupo já possui o projeto “Duke” que auxilia os integrantes em seus projetos 

de pesquisa, nos trabalhos de conclusão de curso e para futuras publicações realizadas 

pelo grupo PET Odontologia UEM, bem como facilita o uso dessas ferramentas em sua 

profissão. Ao longo de dois meses os aspirantes irão realizar uma atividade intitulada Pré-

Duke que consiste em introduzir os calouros as ferramentas de internet do que o grupo 

utiliza como o Gmail, Google Drive, Hangouts e recursos de edição de foto e vídeo. 

Nesse período, entre outras atividades, os aspirantes serão divididos em 

duplas ou pequenos grupos, e sob a mentoria de um integrante do 5º ano, terão que 

desenvolver um seminário sobre um tema não odontológico, de livre escolha. Os 

seminários devem ser apresentados no tempo de 20 minutos, com um período para 

discussão e críticas construtivas após o término. 

Há também o “Debate dos aspirantes”, onde o grupo escolhe algum tema de 

atualidades deixando livre para que eles estudem sobre esse assunto para estarem 

preparados para o debate. No dia, eles são divididos em grupos prós e contras para 

discutirem. O objetivo da atividade é avaliar como cada um deles se porta ao sair de sua 

zona de conforto bem como a construção de argumentação,  não levando em 

consideração o posicionamento de cada um em relação ao tema. 

A “Festa dos aspiras” também é um momento muito importante para que eles 

trabalhem em grupo, pois é tradição que eles preparem desde a decoração até a comida. 

Nesse dia, podemos conhecê-los melhor e desfrutar de um momento de descontração. 

O PET Odontologia também desenvolve murais ao longo do ano que ficam 

localizados pelo bloco onde os alunos da graduação costumam frequentar. Assim, os 

aspirantes também devem preparar para que possamos avaliar e observar alguns pontos 

como criatividade e uso de recursos visuais. 

Outra atividade é a Formação Humanística Cultural (FHC) que proporciona a 

visualização, discussão e aplicação de diversos temas, incluindo atualidades e atividades 

artísticas, as quais contribuem para a formação holística e cultural dos petianos por meio 

de uma atividade planejada e desenvolvida por eles. 

Após o período de imersão, através de votação, serão escolhidos os calouros, 

e irá ser determinado quem será bolsista e quem será voluntário. Após o término de todas 

as etapas da seleção, o grupo discute, opina e avalia sobre os métodos que foram 

utilizados para a seleção e quais os pontos positivos e negativos que ocorreram durante a 

atividade, avaliando as etapas que permanecerão para o próximo ano e aquelas que 

serão modificadas para o melhor desempenho da seleção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de seleção tem como finalidade a identificação de petianos, cujas 

características indicam se eles têm as qualidades e habilidades exigidas para tornarem-se 

bons colaboradores do funcionamento do grupo, com objetivo de manter os princípios 

petianos e desenvolvimento das atividades propostas. 

As atividades durante esse período permitem a identificação das características 

de cada pessoa e a avaliação de suas competências técnicas, sua capacidade de 
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trabalho em grupo, suas motivações interpessoais, suas reações em determinadas 

situações e também sua capacidade de integração. 

O processo seletivo realizado desta forma proporciona ao aspirante a 

oportunidade de  obter um conhecimento mais aprimorado do grupo que futuramente ele 

participará, onde terá de dividir responsabilidades e trabalho em equipe, se o mesmo tem 

afinidade ou não com os objetivos do grupo, com o modo de trabalho dos participantes e 

se a carga horário do programa pode ser encaixado no seu dia a dia sem prejudicar suas 

atividades rotineiras. Ademais, se o participante da seleção percebe, através das 

atividades realizadas dentro desse período, que o modo de trabalho do grupo não se 

encaixa com os seus objetivos, o mesmo pode se desligar do processo seletivo assim que 

se sentir confortável para fazê-lo.  

 

CONCLUSÕES 

 

Espera-se que haja um crescimento interpessoal de cada petiano, devido ao 

fato de haver o convívio com pessoas de diferentes ideias e características, além do 

desenvolvimento de diversas atividades. Ainda, o candidato poderá compreender melhor 

e conhecer mais sobre o grupo. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar a atividade “Semana de Recepção dos 

Ingressantes do curso de Zootecnia 2019” realizada pelo grupo PET Zootecnia 

UEL, direcionada aos alunos ingressantes do curso de graduação em Zootecnia, 

na Universidade Estadual de Londrina. Durante uma semana, palestras, visitas 

guiadas, práticas solidárias e apresentações pertinentes ao desenvolvimento 

acadêmico, profissional e social dos alunos ingressantes no ano de 2019, foram 

ministradas em uma ação conjunta entre o PET Zootecnia, docentes e demais 

discentes dos cursos que compõem o Centro de Ciências Agrárias da instituição 

estudantil. A semana de recepção foi de suma importância para que os novos 

alunos se familiarizassem com o funcionamento do curso de Zootecnia, do 

Centro de Ciências Agrárias e da Universidade, promovendo além do 

acolhimento dos ingressantes, o estreitamento dos laços deles com os docentes, 

chefias e demais alunos do curso. Também, as ações realizadas na semana, 

buscaram abordar temas de caráter social e motivacional, a fim da 

conscientização dos ingressantes para além do âmbito acadêmico.  

 

Palavras-chave: Alunos. PET Zootecnia. Integração.  

INTRODUÇÃO 

O ingresso na Universidade pode ser complicado para a maioria dos 

alunos e a elaboração de atividades é uma alternativa para ampará-los e acolhê-

los nesta nova fase. A integração dos ingressantes com os demais estudantes e 

a comunidade da Universidade Estadual de Londrina é de suma importância para 

adaptação destes, além de evitar evasão. Visando isso, o PET Zootecnia UEL 

desenvolve uma recepção para os ingressantes com diversas atividades de 

integração, como apresentação de discentes, palestras, apadrinhamento, trote 
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solidário e apresentação de grupos de estudos, Empresa Júnior e Programa de 

Educação Tutorial. 

 

METODOLOGIA 

A semana de recepção de calouros 2019 foi um evento formado a 

partir de um conjunto de atividades que foram discutidas durante reuniões ao 

longo do ano de 2018, para o preenchimento da semana do dia 25 ao dia 29 de 

fevereiro de 2019. O objetivo foi propor inovações no acolhimento do aluno, 

apresentar aos ingressantes seus direitos e deveres, além de estimular a 

aproximação entre os diferentes cursos que compõem o Centro de Ciências 

Agrárias (CCA), e principalmente dentro do curso de Zootecnia. Visando agregar 

valores não só na vida acadêmica, como na vida social dos alunos ingressantes. 

Para a realização desse evento se fez necessário uma ação conjunta, com 

associações entre o corpo docente e os discentes. 

 Essa associação foi constituída com a diretora do Centro de Ciências 

Agrárias Profa. Dra. Patrícia Mendes Pereira, Profa. Dra. Sandra Maria Simonelli, 

diretora do centro de Zootecnia e Profa. Dra. Ana Maria Bridi, tutora do programa 

PET Zootecnia, entre outros professores que compõem o CCA e o colegiado do 

curso de Zootecnia. A semana acadêmica foi subdividida em dois grandes 

grupos de atividades, as atividades voltadas para recepção dos alunos do Centro 

de Ciências Agrárias, visando a interação dos cursos e apresentação da diretoria 

do centro. E as atividades voltadas especificamente para os ingressantes do 

curso de Zootecnia.   

A partir dessa subdivisão, realizaram-se reuniões com o grupo PET 

Zootecnia, Atléticas, Centros Acadêmicos e Empresas Juniores (Catec’z, 

Consoagro e VetJr) dos cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária, 

que arquitetaram diversas práticas a serem implementadas na recepção. Entre 

o período do dia 25 ao dia 29 de fevereiro, foram contempladas palestras para 

os calouros dos cursos que compõem o CCA, com diversos temas; tours guiados 

pela Universidade de Londrina e pela Fazenda Escola; apadrinhamento dos 

calouros e entrega do Manual PET para o Curso de Zootecnia; trote solidário; 

apresentação dos grupos de Ensino/Pesquisa do Curso de Zootecnia; dia da 

dica e gincana entre os cursos do centro. 

 As atividades que competiram ao Centro de Ciências Agrárias foram: 

Recepção dos ingressantes pela Direção do Centro, chefias e coordenadores; 

Palestra “Motivação e responsabilidade”. Dra. Judite Faria Caetano de Paula – 

Psicóloga; Palestra sobre vacinação antirrábica - Enfermeira Dra. Márcia Regina 

Pizzo de Castro; Palestra “Cuidados com a Dengue” – Tânia Luiza S. Toffolli; 

Tour pelo CCA; Palestra sobre “A diversidade dentro no meio Universitário” - 
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Prof.ª Silvia Márcia Ferreira Meletti; Palestra - Resolução CEPE 021/2018 que 

regulamenta procedimentos acadêmicos e administrativos para os cursos de 

Graduação da UEL. Direitos e deveres dos alunos - Gino Marzio Ciriello Mazzetto 

da Assessoria; Palestra “Do aluno 5S ao Profissional nota 10” – Prof. Maurício 

Chiesa Carvalho; Limpeza CCA; e Gincana das Fraldas.  O PET Zootecnia 

juntamente com a Associação Atlética Acadêmica Zootecnia, a Empresa Júnior 

Catec’z (Consultoria e Assistência Zootécnica) e o Centro 

Acadêmico implementaram atividades que recepcionaram os alunos de uma 

forma diversificada, mais dinâmica e interessante para os participantes. Por meio 

do apadrinhamento dos calouros, com o objetivo de auxiliar os graduandos ao 

decorrer do curso.  

Apresentação, por parte da Empresa Júnior, à Universidade Estadual 

de Londrina, à Fazenda Escola (FAZESC) e aos possíveis centros que os alunos 

poderiam ter aula ao longo da vida acadêmica.  Apresentação dos atuais Grupos 

de Ensino/Pesquisa do Departamento (CONSERVA, GENAPET, GEPO, GPAC, 

PES, EQUUS, GEBOL, NEPAG, UNER, UNEFOR, GEMA), com representantes 

de cada grupo. Trote solidário, que teve como proposta o projeto da construção 

de um cercado, em uma comunidade carente, que possibilitasse a delimitação 

de uma área destinada para cães resgatados pelos proprietários do terreno, a 

fim de que os animais não voltassem para a rua.  

Figura 1 -  Construção da cerca para cães resgatados. 
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Fonte: Próprios autores. 

Além disso, foram elaboradas atividades futuras, que não ficaram 

restritas apenas à recepção e que apoiavam os discentes, como a limpeza e 

organização da Fazenda Escola e a costelada de confraternização, que visava 

a interação entre calouros, veteranos e docentes do curso de Zootecnia. 

Também foi oferecido um curso de nivelamento em matemática, para a recordar 

conteúdos abordados durante o ensino médio e que seriam de grande 

importância durante o curso.  

Figura 2 – 5S. 

 

Fonte: Próprios autores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cada atividade desenvolvida durante a Semana de Recepção dos 

calouros foi estritamente elaborada para oportunizar aos alunos a possibilidade 

de ampliar a gama de experiências em sua formação acadêmica e cidadã, 

seguindo a filosofia do Programa de Educação Tutorial (PET). Diante disso, cada 

palestra, apresentação e dinâmica desenvolvida teve um propósito e um valor 

único. A Recepção dos ingressantes pela Direção do Centro, chefias e 

coordenadores foi essencial para os alunos conhecerem os responsáveis pelo 

centro e saber um pouco sobre como funciona. 
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 Assim como a palestra sobre a Resolução CEPE 021/2018, que 

regulamenta procedimentos acadêmicos e administrativos para os cursos de 

Graduação da UEL, expondo os direitos e deveres dos alunos. Vale lembrar que 

foi discutido com os alunos a importância da limpeza CCA, e como é necessário 

a colaboração de todos que frequentam o centro para manter a organização e 

limpeza, uma vez que é um patrimônio de todos. Em seguida as palestras com 

temas "motivação e responsabilidade ” e “Do aluno 5S ao Profissional nota 10” 

abordaram o aspecto psicológico no meio acadêmico, ressaltando que, com toda 

a mudança e exigência que ocorre na vida do aluno, o fator organização se torna 

a chave principal para o crescimento e desenvolvimento do aluno, diminuindo a 

sobrecarga mental e física, por isso se faz necessário que cada indivíduo tenha 

sua motivação a partir de seus objetivo. 

 Os cursos que compõe o Centro de Ciências Agrárias são cursos que 

estão diretamente relacionados com o meio rural e muitas vezes com animais, 

que podem ou não, ser vetores de doenças e patógenos que comprometem a 

saúde do profissional dessa área, por isso Enfermeira Dra. Márcia Regina Pizzo 

de Castro ministrou a palestra sobre vacinação antirrábica, expondo a doença e 

esclarecendo os motivos de extrema importância da vacina ser obrigatória para 

esses cursos, lembrando que é cedida pelo setor de saúde da Universidade 

Estadual de Londrina. Seguindo essa mesma linha de conscientização de 

doenças comuns a este campo, os alunos tiveram uma palestra sobre “Cuidados 

com a Dengue” mostrando métodos de controle e prevenção. Por fim, mas não 

menos importante, a Prof.ª Silvia Márcia Ferreira Meletti palestrou sobre “A 

diversidade dentro no meio Universitário”, que por sua vez foi uma das palestras 

com maior impacto, pois salientou a importância do respeito e empatia no meio 

universitário, evidenciando preconceitos que, infelizmente, ainda estão 

presentes na sociedade e nas universidades.  

Com isso, a professora acentuou a coexistência de grupos de 

maioria e de minoria e como a diversidade e a aproximação desses grupos, de 

maneira respeitosa, tende a agregar valores e conhecimentos para todos os 

indivíduos, e ainda mais importante, fazendo com que todos, sem exceções, se 

sintam aceitos e confortáveis dentro do meio acadêmico. O Centro de Ciências 

Agrárias encerrou a semana de recepção, com uma gincana entre os cursos, 

que tinha como intuito a arrecadação de fraldas, que foram destinadas ao Asilo 

São Vicente de Paulo, em Londrina, e que teve como vencedor o curso de 

Zootecnia. 

Figura 3 – Gincana das Fraldas. 
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Fonte: Próprios autores 

Nessa atividade foi possível constatar a aproximação dos calouros 

com os demais cursos de Ciências Agrárias ao estimular a disputa saudável em 

prol da comunidade externa a UEL, afirmando ainda mais a importância desta 

interação tanto da comunidade acadêmica de convívio diário como também na 

formação de indivíduos humanitários. No que diz respeito às atividades 

exclusivamente voltadas para os calouros de Zootecnia, O PET Zootecnia 

elaborou o apadrinhamento, que consistia em uma tarde com várias dinâmicas 

para os calouros, com o intuito de conhecer melhor os alunos que estavam 

iniciando a vida acadêmica e fazer com que estes se sentissem acolhidos por 

seus veteranos. 

 Para isso foi aconselhado que os calouros levassem um objeto 

pessoal, de relevância para eles, que no começo da tarde foram colocados todos 

juntos em cima de uma mesa. Com o passar da tarde foram feitos jogos, 

desafios, perguntas referentes a vida pessoal e planos para o futuro, entre outras 

atividades que tinham o objetivo de fazer com que os ingressantes se sentissem 

parte do curso. Ao fim da tarde os veteranos que estavam participando das 

dinâmicas tiveram que escolher um objeto dentre os que estavam na mesa, 

conforme a preferência ou interesse, a partir de então o veterano se tornava 

padrinho do discente a quem aquele objeto pertencesse.  

Com isso os veteranos se comprometeram com seus “apadrinhados”, 

possibilitando uma melhor experiência na vida acadêmica, a partir de ajuda com 

dúvidas dentro do curso, nas disciplinas, disponibilizando material de apoio, 

concedendo dicas e instruções. Essa relação não se limitou ao âmbito 

acadêmico, pois os alunos se sentiram verdadeiramente acolhidos e sentiram 

que não estavam sozinhos durante essa nova jornada.  A apresentação dos 

grupos de ensino e pesquisa expôs os diversos campos que a Zootecnia 

abrange, ajudando os alunos a vislumbrar um futuro como profissional 
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zootecnista. Durante esse evento foi observado grande interação entre os alunos 

do primeiro ano de zootecnia e demais participantes da recepção, a qual alunos 

colaboradores puderam estar mais próximos, tanto dos ingressantes como 

também dos docentes e coordenadores do departamento. 

 Obtendo-se o estreitamento de laços, por meio das atividades de 

acolhimento e abordagem de assuntos pertinentes a incorporação do discente 

na vida acadêmica. Permitiu-se observar que, a apresentação guiada à Fazenda 

Escola estimulou os alunos a entrar em grupos de estudos com a finalidade de 

participar das atividades ofertadas e ter contato direto com a área, fazendo com 

que não ficassem limitados aos conhecimentos passados em sala de aula. 

Ademais, constatou-se que o nivelamento de matemática facilitou a 

compreensão do conteúdo abordado na disciplina de cálculo, ao relembrar 

conceitos básicos.  

O Manual PET para o Curso de Zootecnia foi uma ferramenta 

fundamental para nortear o aluno com relação às competências básicas do 

Zootecnista, orientações gerais com relação a universidade, áreas de atuação 

da zootecnia, estrutura e objetivo do curso, matriz curricular calendário escolar 

e perguntas frequentes. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se, portanto, que a “Semana de Recepção dos Ingressantes 

do curso de Zootecnia 2019” possui caráter de fundamental importância para o 

curso, impactando tanto na vida acadêmica quanto pessoal dos alunos. Com a 

realização deste evento, abre-se espaço para dialogar sobre a graduação, as 

áreas de ação do zootecnista e as demais curiosidades e dúvidas acerca do 

curso. Ademais, as atividades com caráter social e de conscientização é também 

lugar de integração dos novos ingressantes e demais alunos, proporcionando 

não só um bom laço dentro do meio acadêmico, como também fora deste.  
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RESUMO 

 

 O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa de educação 

extracurricular que através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, busca 

propiciar aos alunos conhecimentos e experiências que complementem sua 

formação acadêmica. E, por isso, dentre as suas atividades, são realizadas 

algumas palestras, minicursos e debates, como uma alternativa de suprir 

algumas carências acadêmicas apontadas pelos membros do grupo, pelos 

discentes e, algumas vezes, até mesmo pelo corpo docente da universidade, 

buscando assim melhorar as experiências e o nível profissional dos participantes 

das atividades. Dentre estas atividades, foram realizados o curso Microsoft Excel 

– Básico, Intermediário e Avançado, curso de Oratória Básica, minicurso de 

Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC'S), palestras do ciclo 'Desafios 

do Mercado de Trabalho para o Engenheiro Agrônomo', Dia de Campo de 

Frutíferas e Dia de Campo Copagril 2019, além de cursos direcionados 

especialmente ao membros do grupo como a viagem ao INTA (Instituto Nacional 

de Pesquisa Agropecuária) na Argentina. As atividades, em sua maioria, foram 

conduzidas na UNIOESTE - campus Marechal Cândido Rondon, no final do 

semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019, atingindo um público total de 

inscritos de 470 pessoas. 

 

Palavras-chave: educação, mercado de trabalho, aperfeiçoamento profissional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os métodos tradicionais em que a transmissão de informações é realizada 

pelos professores era uma forma adequada de ensino, devido que o acesso a 

informação era difícil, entretanto, com a internet e a divulgação aberta de 

informações, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com 

muitas pessoas diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, 

porque não temos modelos prévios para aprender de forma flexível numa 

sociedade altamente conectada. (ALMEIDA & VALENTE, 2012). 
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Apesar de tantas deficiências e problemas estruturais, está acontecendo 

uma busca de alternativas de setores educacionais importantes, públicos e 

privados. Esse movimento se intensificará muito proximamente, porque as novas 

gerações não aceitam um modelo vertical, autoritário e uniforme de aprender 

(MARQUES, 2009) e esses desafios e atividades podem ser dosados, 

planejados, acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias, sendo bem 

planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 

emocionais, pessoais e comunicacionais. 

O grupo PET Agronomia, por sua vez, foi criado com o objetivo de 

estimular alternativas ao modelo tradicional de educação, possibilitar o 

envolvimento dos docentes e discentes em um processo de educação mais 

complexa e comprometida com a transformação da realidade regional, no qual o 

ensino, a pesquisa e a extensão estejam contidos de forma indissociada. E, por 

isso, dentre as suas atividades são realizadas palestras, dinâmicas e minicursos 

a fim de envolver os discentes e muitas vezes docentes em uma nova dinâmica 

de aprendizagem. 

Entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre do ano de 2019, 

foram realizadas diversas palestras, cursos, seminários, campanhas sociais, 

eventos e dinâmicas, acarretando em um total de 11 atividades e um público 

envolvido de mais de 470 pessoas. 

Desta forma, este resumo tem por objetivo descrever estas atividades e 

demonstrar o seu impacto na comunidade acadêmica e na comunidade externa 

à universidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Para facilitar o entendimento, as metodologias das atividades citadas 

serão descritas separadamente. 

O Curso Microsoft Excel – Básico ao Avançado foi realizado com práticas 

no Laboratório de Extensão, divididos em três módulos: Excel Básico, Excel 

Intermediário e Excel Avançado, com carga horária de 2h para cada um, com 

geração de certificado de horas sendo realizados em dias distintos e ministrado 

por um profissional qualificado. As inscrições para o curso foram disponibilizadas 

através do SGEV, bem como a emissão de certificados. Somando os três 

referidos módulos, houveram 107 inscritos que puderam se beneficiar 

gratuitamente deste curso.  

As demais atividades citadas correspondem a uma forma de metodologia 

de extensão onde busca-se construir o conhecimento. O grupo apresentou 

palestras, cursos e viagens dentro desta  metodologia que se dividiu em: 

metodologia de extensão de alcance massal onde um número significativo e 

indeterminado de pessoas é envolvido na atividade e metodologia de extenção 

grupal, onde em grupos definidos, no caso os integrantes do grupo PET. Esta 

metodologia instiga as trocas de idéias e experiências, construção de saberes 

entre membros externos e o grupo. Tem a vantagem de atender maior número 
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de pessoas com menor custo. Facilita descoberta de lideranças, incentiva a 

cooperação, e o interesse em comum dos envolvidos pode acelerar adoções de 

resultados (EMATER, 2016). Para atrair o público para as palestras e cursos 

foram realizadas divulgações com criação de artes e compartilhadas através de 

mídias sociais do grupo, pois é um dos métodos mais eficientes para atingir o 

público alvo (comunidade acadêmica) e o maior número de pessoas possíveis. 

 As inscrições para os eventos são realizadas pelo sistema eletrônico 

SGEV e com fornecimento de certificado registrado pela pró-reitoria de extensão 

da universidade com horas de participação . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O Curso de Excel, nos três módulos realizados, apresentou um total de 

130 pessoas inscritas, enfatizando assim a sua relevância no meio acadêmico.  

 Os cursos de Oratória Básica ministrados em 2018 e 2019 vieram para 

atender uma demanda educacional e profissional, pois não é exagero dizer que 

tudo é comunicação e estamos sendo testados desde cedo. Assim sendo, 

conforme Machado (2008), o curso de oratória auxilia a eliminar o medo de falar 

em público, aumenta a credibilidade, impulsiona a carreira, ajuda a dominar a 

linguagem corporal e melhora os relacionamentos. Logo, o grupo pôde atender 

essa demanda acadêmica apresentando 59 pessoas inscritas no curso nos 

respectivos anos. 

Já o minicurso voltado as PANC’s veio com o intuito de envolver a 

comunidade e resgatar a valorização dessa alimentação fora do convencional, 

visto que representam ganhos importantes do ponto de vista cultural, econômico, 

social e nutricional, considerando a tradição no cultivo, por várias comunidades, 

e sua contribuição em termos de nutrição (KINUPP; LORENZI, 2014). Nesta 

atividade, o grupo PET – Agronomia envolveu 35 pessoas que puderam 

aprender e degustar alguns pratos preparados com PANC’S. Ademais, é válido 

ressaltar que o curso, devido a grande procura pelo público e interesse pelo 

tema, retornou posteriormente no Encontro de Agronomia da UNIOESTE 

(EAGRO) para uma oficina. 

A atividade intitulada “Desafios do Mercado de Trabalho para o 

Engenheiro Agrônomo” foi realizado em forma de um ciclo de palestras voltado 

a formação profissional do Engenheiro Agrônomo, do qual já foram realizadas 

três palestras, contando com a presença de profissionais qualificados e bem 

situados no mercado de trabalho, podendo assim oferecer experiência e vasto 

conhecimento ao corpo discente da universidade. No total, com as citadas 

palestras, atingimos um público total de 132 pessoas.  

De acordo com Werbel (2000), é importante preparar o universitário ao 

mercado de trabalho, visto que os graduandos que conhecem o mercado 

conseguem pensar em caminhos efetivos de empregos, pois comparam mais 

racionalmente o que está sendo requerido no mercado com as habilidades 

pessoais que dispõem. 
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Enquanto que a participação do grupo nos dias de campo como os da 

Cooperativa Copagril EM 2019 e o de Frutíferas da UNIOSTE EM 2018, e serviu 

como uma experiência na organização de eventos, na comunicação e 

transmissão de conhecimento ao público, já preparando os membros do grupo 

para a atuação profissional. 

Por fim, a realização da viagem internacional do grupo e alguns outros 

alunos do curso de Agronomia da UNIOESTE ao INTA (Instituto Nacional de 

Tecnologia Agropecuária) localizado na Argentina, foi também planejada com 

intuito de proporcionar novas experiências, o contato com outra língua e com 

áreas de pesquisa diferentes das trabalhadas na região Oeste do Paraná, 

promovendo assim amplo aprendizado e de qualidade aos acadêmicos, além de 

contribuir com a melhoria do curso. 

A visita técnica tem papel fundamental para contribuir com os futuros 

profissionais, deslocar-se a uma empresa ou instituição, durante a realização do 

curso, promove a oportunidade de aprofundar os conhecimentos da ciência e 

relacionar com aplicações tecnológicas ocorrendo uma aproximação da prática 

e do mercado profissional (SOUZA, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

 

As atividades citadas resultaram em um grande benefício para toda a 

comunidade acadêmica e externa que se engajou em participar e para o grupo 

que organizou pois auxilia no desenvolvimento de habilidades de organização e 

comunicação. 
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RESUMO 

 
Dada a evasão do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e o pouco contato com a realidade profissional nos primeiros 
anos de graduação, o Programa de Educação Tutorial de Engenharia Química 
da UFPR propôs a criação de um evento de natureza acadêmica denominado 
Ciclo de Palestras. O projeto visa a realização de palestras relacionadas tanto 
ao contexto da atuação profissional pós-formação quanto a outros temas de 
interesse do público discente. Para tanto, as/os coordenadoras/es estabelecem 
uma semana durante o período letivo, na qual ocorrem palestras diárias no 
período de almoço, objetivando atingir o maior número possível de discentes. 
Em cada palestra são aplicados formulários de feedback às/aos graduandas/os 
presentes, tendo em vista a avaliação dos positivos e negativos, em prol da 
evolução constante a cada edição. Posteriormente, os dados salientados são 
compilados e apresentados ao grupo em reunião oportuna para discussão. Em 
sua última edição, o evento impactou mais de 200 alunas/os, havendo 
satisfação superior a 80% quanto ao conteúdo abordado em cada palestra, 
tendo sido abordados temas como práticas de sustentabilidade no 
desenvolvimento de produtos cosméticos e química forense, ministradas por 
profissionais de organizações como o Grupo Boticário, Peróxidos, SANEPAR, 
Polícia Científica e Instituto Brasileiro de Competitividade. Nota-se a relevância 
do projeto no contexto do meio acadêmico, haja vista a participação da 
graduação e a diversidade de temáticas discutida. 
 
Palavras-chave: Evento, mercado de trabalho, complementação, integração. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista a vasta abrangência do curso de Engenharia 
Química no que se refere às possíveis áreas de atuação profissional, 
evidenciam-se os altos índices de reprovação e evasão escolar (PEREIRA et 
al., 2006). De acordo com os autores, dentre as principais causas dos 
problemas mencionados estão a escolha precipitada da carreira e a falta de 
perspectiva de utilização do conhecimento básico das disciplinas iniciais do 
curso. 

Ainda, Mendes, Rodrigues e Duarte (2014) citam a interpretação 
errada da verdadeira área de atuação da Engenharia Química, uma vez que 
“muitos esperam pelo nome do curso uma grande habilidade na química, o que 
de fato não procede”. 

Considerando a problemática apresentada, o grupo PET EQ UFPR 
propôs em 2009 a criação de um evento de natureza acadêmica denominado 
Ciclo de Palestras. O evento intentava inicialmente a promoção de palestras 
ministradas por profissionais atuantes na área da Engenharia Química, de 
forma a aproximar do público discente a realidade da atuação no mercado do 
trabalho, com facilidade de acesso. 

Ao decorrer dos anos após sua criação, transcorreram modificações 
no conceito do Ciclo de Palestras, que atualmente visa ofertar palestras de 
temas variados sob o escopo da engenharia ou da química, de modo que as/os 
graduandas/os tenham contato com temas diversificados e não apenas 
voltados ao mercado de trabalho.  
 

METODOLOGIA 
 

Considerando a matriz curricular do curso, optou-se pelo formato de 
realização de palestras diárias durante uma semana (segunda a sexta) no 
período de almoço (entre as 11h30 e 13h30), uma vez que a referida faixa de 
horário possibilita a participação do maior número de discentes.  

Desde a primeira realização, o Ciclo de Palestras vem sendo 
aplicado no semestre que não coincida com a Semana Acadêmica do curso, de 
modo que um evento não prejudique a adesão discente do outro. 

Para tanto, as/os coordenadoras/es do projeto se prontificam, no 
início do semestre, a organizar as datas de aplicação e contatar as/os 
palestrantes. As datas são baseadas no calendário de provas proposto 
pelas/os docentes do curso e a procura por palestras se baseia no conteúdo 
estabelecido pelas/os coordenadoras/es, com respaldo nas sugestões de 
edições anteriores do Ciclo de Palestras.  
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Nesse âmbito, objetiva-se que as/os palestrantes, após a 
confirmação de presença, forneçam um resumo sobre o conteúdo abordado na 
palestra, visando a divulgação precisa para a graduação através de material 
impresso e digital.  

Com a proximidade da data de aplicação, as/os coordenadoras/es, 
com auxílio do professor tutor do PET EQ UFPR efetuam as reservas do 
espaço físico e verificação de disponibilidade do equipamento para utilização 
durante o evento, como projetor multimídia, pointer, sistema de som e 
microfone, entre outros.  

Durante o evento, ao início de cada palestra são distribuídos 
formulários para levantamento da satisfação das/os participantes e sugestão de 
temas para edições futuras do Ciclo de Palestras.  

Além da avaliação sobre o conteúdo escolhido para cada palestra, o 
feedback contém um espaço para que o desempenho da/o palestrante e a 
organização do evento sejam avaliados. Além de entender quais falhas de 
organização estão sendo cometidas, o objetivo de se incluir essas perguntas 
no formulário é fazer com que o grupo discuta maneiras de melhorar o contato 
com as/os palestrantes, a fim de que haja uma evolução constante do Ciclo de 
Palestras, tornando-o cada vez mais atrativo para a graduação. 

Ainda, circulam listas de presença para preenchimento de nome, 
registro acadêmico (GRR) e e-mail das/os presentes, possibilitando a emissão 
de certificados individuais de participação no evento de acordo com a carga 
horária de palestras frequentadas, proferidos pelo próprio grupo após a 
finalização do evento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em 2019, o Ciclo de Palestras em sua décima edição trouxe para os 

auditórios de engenharia química 5 temas, sendo eles: práticas de 
sustentabilidade no desenvolvimento de produtos cosméticos, peróxido de 
hidrogênio e suas aplicações, 8S estratégias para aumento de competitividade, 
química forense e política de qualidade e política ambiental da SANEPAR. As 
referidas palestras foram ministradas por profissionais do Grupo Boticário, 
Peróxidos, Instituto Brasileiro de Competitividade, Polícia Científica e 
SANEPAR, respectivamente. 

A compilação dos dados de feedback coletados foi apresentada ao 
grupo para discussão e foram verificados pontos de aperfeiçoamento, como a 
disponibilização de mais listas de presença, evitando que as/os discentes 
tenham que permanecer no auditório após a conclusão da palestra, haja vista a 
proximidade do horário de aulas. 

Durante os dias de aplicação, estiveram presentes por volta de 162 
discentes, contabilizando 233 presenças totais em todas as palestras. Segundo 
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a avaliação feita pelas/os próprias/os participantes, os conteúdos abordados 
foram aproximadamente 80% satisfatórios.  

É de grande percepção que temas diferentes da rotina do curso de 
Engenharia Química são extremamente atrativos para as/os discentes, visto 
que, na palestra relacionada à química forense, estiveram presentes mais de 
100 alunas/os e sua avaliação acerca do conteúdo apresentado foi 100% 
satisfatória.  

Para a décima edição do Ciclo de Palestras, foram obtidas cerca de 
80% avaliações ótimas para a organização do evento, demonstrando que há 
detalhes para serem aprimorados nas próximas edições; no entanto, pode-se 
perceber que as/os discentes ficaram majoritariamente satisfeitas/os com a 
organização proposta pelas/os coordenadoras/es do Ciclo de Palestras e com 
a dinâmica de realização do evento. 
 

CONCLUSÕES 
 

A análise dos dados obtidos após cada evento mostra a importância 
do projeto para com a graduação. Isso é demonstrado pela alta adesão de 
discentes nas palestras, que possuem interesse pelos temas propostos, em 
muitos casos, não abordados em sala de aula, sendo notável o interesse em 
temas de cunho profissional, e demonstrando a eficiência da divulgação 
realizada pelo grupo PET. 

A presença de discentes em repetidas palestras de um mesmo 
evento indicam uma boa organização do grupo. Além disso, o bom 
desempenho das/dos palestrantes e conteúdo abordado satisfatório também 
contribuem ao evento, garantindo mais presenças e demonstrando que há 
interesse na realização de novas edições do Ciclo de Palestras, visto que o 
evento passou pela décima edição na última aplicação.   

Dessa forma, o Ciclo de Palestras é de grande impacto a quem 
participa, de modo a conhecer mais o próprio curso em aspectos não 
abordados em geral. Ainda, quanto às/aos organizadoras/es, o Ciclo de 
Palestras influi na experiência de estruturação e realização de um evento, 
conhecimentos não compreendidos pela formação canônica de um curso 
superior. 
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RESUMO 

 

Trata-se de um relato de experiência sobre a realização do processo seletivo 

do grupo Enfermagem do Programa de Educação Tutorial da Universidade 

Estadual de Maringá, que ocorreu entre os dias 24 a 27 de setembro de 2019. 

Contamos com a avaliação do perfil dos candidatos realizada por profissional 

qualificado para esse fim. O objetivo desse estudo foi descrever a contribuição 

da avaliação psicológica no processo de seleção na escolha de novos 

ingressantes do grupo. Os candidatos foram avaliados ao decorrer das fases 

do processo seletivo quanto à disponibilidade, trabalho em equipe, 

planejamento e organização, interação e cooperação, responsabilidade e 

criatividade. A experiência com a participação do profissional qualificado 

possibilitou adequada avaliação do candidato frente ao perfil que se desejava 

no grupo.  

 

Palavras-chave: Processo seletivo; Psicólogo; Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo seletivo objetiva recrutar candidatos para uma 

determinada vaga considerando suas habilidades, características e 

competências que atendam ao perfil desejado (CAMPOS; SILVA; ANDRADE, 

2018).  

A avaliação psicológica pode compor uma das etapas da seleção 

(PARPINELLI; LUNARDELLI, 2006) e é uma das atribuições exclusivas do 

psicólogo presentes na Lei nº 4.119 de 27 de agosto de 1962. Em um processo 

seletivo a avaliação feita por esse profissional tem por finalidade avaliar 
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capacidades cognitivas e sensório-motoras, componentes sociais, emocionais, 

afetivos e motivacionais da personalidade, atitudes, aptidões e valores 

(CAMPOS; SILVA; ANDRADE, 2018). Essa avaliação permite aos recrutadores 

caracterizar melhor o candidato e analisar se o mesmo dispõe dos aspectos 

essenciais ao trabalho que será desenvolvido na vaga que ocupará. 

No Programa de Educação Tutorial (PET) os alunos são 

selecionados para as vagas e, considerando o exposto, parecia ser coerente a 

inclusão da avaliação psicológica dos candidatos no processo seletivo do grupo 

Enfermagem do Programa de Educação Tutorial (PET-Enfermagem) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência dos 

integrantes do grupo PET-enfermagem sobre a inclusão da avaliação 

psicológica no processo seletivo de 2019, realizado do dia 24 de setembro ao 

dia 27 de setembro de 2019, com onze candidatos inscritos, avaliados por 

psicóloga, ouvidos professores e petianos.  

Cumpre destacar que todo processo seletivo foi realizado em quatro 

dias, cujo etapas foram: avaliação do desempenho acadêmico por meio do 

histórico escolar e Curriculum lattes;  avaliação perfil do candidato conduzido 

pela psicóloga por meio de dinâmica em grupo e entrevista; avaliação da 

criatividade e comunicação por meio da confecção de um vídeo; avaliação da 

disponibilidade e motivação para o ingresso no PET por meio de entrevista com 

petianos e tutores; avaliação da capacidade de planejamento, por meio da 

apresentação de uma proposta de ação. 

No que se refere ao objeto desse relato, a avaliação do perfil do 

candidato ocorreu no primeiro dia da seleção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A dinâmica grupal e entrevista foi precedida de diversos encontros 

entre a psicóloga e os petianos a fim de que pudesse definir, com clareza, o 

perfil desejável para ingressar no grupo. Feito isso, foi optado por uma 

dinâmica grupal seguida de entrevista com a psicóloga para melhor 

caracterizar o perfil dos candidatos. 

Na dinâmica grupal, os participantes foram divididos em dois grupos 

para uma tarefa de planejamento coletivo. Sobre a mesa central da sala havia 

materiais para confecção do produto solicitado. No decorrer da atividade, os 

inscritos eram surpreendidos com alterações de comandos e planos. O 

desempenho e participação individual foram avaliados quanto à proatividade, 
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responsabilidade, planejamento e organização, interação e cooperação, 

capacidade para o trabalho em grupo.  

Ao finalizar essa atividade, a psicóloga realizou a entrevista 

individual, para complementar a avaliação obtida pela dinâmica grupal. Dessa 

forma, possibilitou caracterizar os candidatos e apontar, para o grupo, o perfil 

de cada candidato e sua adequação ao perfil definido pelo grupo previamente 

ao processo como desejável para ingressar no PET. Dessa avaliação, os 

petianos puderam atribuir notas aos candidatos. 

Essa experiência corrobora Oliveira et al. (2018) que afirma 

eficiência e eficácia ao processo seletivo, para o qual a participação de um 

profissional psicólogo contribui de forma positiva devida a expertise em 

qualificar a organização, motivação e responsabilidade do futuro ingressante.  

Assegurou-se, a atuação diferenciada do psicólogo por ser 

capacitado a reconhecer e identificar de maneiras diversas as variáveis 

pessoais do candidato (MACHADO, 2016). 

Afirma-se que a utilização de técnicas diferentes e complementares 

é uma ferramenta fundamental no processo de avaliação do candidato – tal 

qual feito nessa experiência - já que permitem identificar as habilidades e os 

traços de personalidade desejados (MACHADO, 2016).  

Segundo os petianos, a participação da psicóloga foi fundamental 

para a escolha dos quatro novos ingressantes, tornou a seleção direcionada e 

objetiva na busca pelo perfil almejado seguindo os critérios pré-estabelecidos 

pelos doze petianos e tutora e culminou num recrutamento mais seguro e 

possivelmente assertivo.  

 

CONCLUSÕES 

 

A seleção dos candidatos de acordo com o perfil desenhado pelos 

petianos necessita de habilidades e competências avaliativas para os quais a 

psicologia organizacional pode contribuir de forma segura.  

As entrevistas e as dinâmicas em grupo serviram para identificar o 

perfil dos candidatos com mais clareza, sendo o papel do psicólogo essencial. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em uma coleta de dados dos egressos do curso 

de bacharelado em zootecnia da instituição de ensino superior UTFPR campus 

Dois Vizinhos, a partir de um questionário on-line. Foram abordados temas 

como: sexo, idade, cidade atual, profissão, média salarial, grau de formação 

acadêmica, o que a universidade ajudou e o que ela pode melhorar para ter 

melhores profissionais no mercado de trabalho. De acordo com as 75 

respostas obtidas, 69,3% enfatizaram que há deficiências na instituição em 

relação ao número de aulas práticas, gestão de pessoas, entre outros pontos 

citados. Foi possível observar que 20% dos alunos ainda continuam estudando 

para se especializar na área e receber um salário condizente com a sua 

ocupação. E 41,3% dos entrevistados diz ter tido dificuldades para ingressar no 

mercado de trabalho. Portanto, com base nos resultados obtidos, a seguinte 

pesquisa destacou as qualidades e limitações do ensino fornecido pela 

universidade, desta forma, a evolução e crescimento da instituição formarão 

egressos que supram a demanda do mercado de trabalho por profissionais de 

qualidade. 

Palavras-chave: Usar de 3 a 6 palavras-chaves. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Dois 

Vizinhos é relativamente nova em relação a outros campus da instituição. Em 

20/10/2006, o curso de Bacharelado em Zootecnia teve sua autorização de 
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abertura, sob a Resolução nº 80/06 - COEPP, dispondo sua primeira turma no 

início de 2007. Em 2011 foi reconhecido pela portaria do MEC nº 242/11, e 

posteriormente surgiram os demais cursos presentes na instituição de ensino 

superior (UTFPR, 2019). 

O Curso de Bacharelado em Zootecnia da UTFPR-DV, assim como 

os demais cursos da instituição, encontra-se localizado em uma região onde as 

atividades estão ligadas a agropecuária, desta forma, é elevada a demanda por 

profissionais capacitados da área. Segundo Rosa (2009, p.15) as empresas e a 

sociedade desejam que nas instituições de ensino superior seja predominante 

“critérios de descoberta e de identificação das atuais necessidades do mercado 

para a formação de seus futuros egressos”.  

Visto a importância socioeconômica da profissão, o sucesso da 

agropecuária nacional e a consequente necessidade de uma especialização e 

preparação específica de qualidade neste setor produtivo, foi cogitada a 

possibilidade da mudança do nome do Curso de Zootecnia para Engenharia 

Zootécnica, para assim formar profissionais capacitados no desenvolvimento 

tecnológico na produção animal, reprodução, nutrição, melhoramento genético, 

intervindo através da introdução de novas tendências e da aplicação da 

Biotecnologia nas fileiras produtivas. 

O presente trabalho teve como objetivo conhecer o perfil dos 

acadêmicos egressos do curso de Zootecnia, visando a melhoria do ensino, a 

possível mudança para Engenharia Zootécnica, o conhecimento sobre as 

limitações do curso e da universidade, para assim ofertar um ensino de melhor 

qualidade, que supra as expectativas dos acadêmicos e da sociedade, 

formando profissionais com grandes oportunidades no mercado trabalhista. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com egressos do Curso de Bacharelado em 

Zootecnia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no mês de março 

de 2019. Adotou-se o método de pesquisa de levantamento (FONSECA, 2002, 

P.33), coletando dados quantitativos através de um questionário online criado 

no Google Drive, o qual foi enviado por e-mail aos ex-alunos, obtendo o total 

de 75 respostas. As perguntas eram relacionadas à região onde o egresso 

está, atual situação em relação ao emprego, valor médio dos salários, 

formação acadêmica, o que a universidade ajudou e em que aspectos ela pode 

melhorar para levar melhores profissionais ao mercado de trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos através do questionário, observou-se 

que há a necessidade de melhorias em relação ao curso de Zootecnia da 

UTFPR – campus Dois Vizinhos. Dos 75 egressos que colaboraram com a 

pesquisa, a maioria (69,3%) apontou que existem deficiências, onde as 
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principais foram: a falta de aulas práticas, e a deficiência de disciplinas 

relacionadas ao mercado de trabalho, à gestão de pessoas, formulações de 

dietas, disciplinas relacionadas à fauna silvestre e capacitação voltada ao 

empreendedorismo, entre outras. 

Do total de participantes, 54,7% trata-se de pessoas do sexo 

masculino, porém esse dado vem se revertendo com o passar do tempo. Mais 

de 40% dos participantes encontram-se na faixa etária entre 23 a 26 anos, 

sendo que a maioria, atualmente reside/trabalha no Paraná. Dos 75 

colaboradores, 20% permanece estudando, e 57,3% atualmente está 

empregado, embora alguns não estejam atuando na área de formação. A maior 

parte dos participantes (36%), afirma receber salário entre R$ 2.500,00 e R$ 

4.500,0, além de que, 41,3% afirma ter encontrado dificuldade para ingressar 

no meio trabalhista. Essa dificuldade refere-se principalmente à exigência de 

profissionais mais experientes pelo mercado de trabalho, além da preferência 

da contratação de médicos veterinários e agrônomos (mesmo se tratando de 

áreas específicas da Zootecnia), à alta oferta e baixa demanda de profissionais 

da área, entre outras.  

Os egressos também foram questionados sobre de que forma 

poderia a instituição, atuar para que houvesse melhoria do curso de Zootecnia, 

de maneira que suprisse as deficiências por eles apontadas. As respostas 

obtidas, referem-se principalmente à atualização da grade curricular do curso, e 

maior vínculo entre a universidade e o meio externo, para que assim sejam 

formados profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.  

Outras sugestões de melhorias, referem-se a quantidade de aulas 

práticas, que deveria ser mais significativa e aos estágios extracurriculares, que 

de acordo com alguns egressos, deveriam ser obrigatórios. Alguns dos 

participantes desta pesquisa sugeriram a mudança do curso para engenharia, 

para que dessa maneira seja possível o zootecnista atuar juntamente ao 

CREA, e consequentemente ampliar sua área de atuação, e ressaltaram a 

necessidade de se criar um conselho exclusivo para zootecnistas. Além disso, 

ao serem indagados sobre essa possível mudança para engenharia, a grande 

maioria foi favorável, e 82,7% desses egressos demonstraram interesse em 

posteriormente complementar suas formações para engenheiros zootécnicos. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio do presente trabalho, observa-se que são necessárias 

mudanças no curso da instituição de ensino superior UTFPR campus Dois 

Vizinhos, para que cada vez mais revelem profissionais capacitados para sua 

área de atuação no mercado. É notória, através da pesquisa, a pouca 

visibilidade que empresas dão a profissão, sendo assim, a opção de 

transformá-la em Engenharia poderia abrir, em um futuro próximo, novas 

oportunidades para o mercado zootécnico.  
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RESUMO 
 

A Modelagem de Informações da Construção - Building Information Modeling 

(BIM), é uma tecnologia utilizada na construção civil, que tem por objetivo 

organizar e otimizar as atividades a serem realizadas, integrando as fases do 

processo construtivo, gerando planilhas de gastos, cronogramas, quantidade de 

materiais gastos, entre outras possibilidades, tendo como resultado uma 

economia de recursos e tempo, com essa ferramenta é possível unir todas as 

fases da construção de um edifício, por exemplo. Assim, se faz necessária a 

inserção do BIM na grade curricular do curso de engenharia civil da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), pois além de ser uma ferramenta inerente a qualquer 

engenheiro civil, é uma inovação presente em diversas universidades do Brasil 

e do mundo, possibilitando a integração de conteúdos de diferentes disciplinas. 

O objetivo do projeto BIM, portanto, é realizar um estudo da grade curricular do 

curso de engenharia civil da UFPR, analisando a ementa das disciplinas e 

buscando formas e possibilidades da implementação do BIM nelas. Ao final foi 

apresentada uma proposta ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), onde houve 

a proposta de mudança na ementa de algumas matérias e a introdução de alguns 

softwares que possuem o conceito BIM nas aulas que agregariam ao 

desenvolvimento da formação profissional e acadêmico do discente. 

 

Palavras-chave: Building Information modeling - Modelagem de Informações da 

Construção. BIM. Grade Curricular. Engenharia Civil. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia Building Information Modeling – Modelagem de Informações 

da Construção (BIM) é uma das mais inovadoras no meio da construção civil. 

Segundo Barison (2010), engenheiros que possuem conhecimentos sobre BIM 

têm tido cada vez mais destaque no mercado, por ser considerado um 

profissional altamente qualificado e eficiente. Isso confirma a necessidade da 

implantação deste instrumento no processo de ensino- aprendizagem do 

graduando. 

O BIM permite que seja possível a integração de diferentes etapas do 

processo construtivo, prevenindo diversos problemas que poderiam decorrer da 

falta da integração entre os projetos da obra e, por consequência, diminuindo o 

tempo e recursos gastos. Proporcionando uma qualificação profissional, com o 

entendimento necessário de softwares de engenharia civil. 

         Nesse sentido, a importância da inserção do BIM na grade curricular do 

curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR) se faz 

necessária, visto que as ementas das disciplinas do curso em questão não 

possuem nenhuma abordagem sobre ferramentas que envolvam BIM. 

         Sendo assim, os integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) 

Engenharia Civil da UFPR juntamente com o Professor Doutor Sérgio Scheer 

iniciaram o projeto intitulado BIM, que foi dividido em duas fases. A primeira parte 

tinha por objetivo analisar as ementas das disciplinas pertencentes a grade 

curricular do curso. Já a segunda fase foi baseada em encontrar sobreposições 

de conteúdos entre matérias, a fim de aliviar a ementa para a introdução de aulas 

sobre essa tecnologia. 

         A pesquisa foi baseada na tese “Introdução de Modelagem da Informação 

da Construção (BIM) no Currículo - Uma Contribuição Para a Formação do 

Projetista”, de Maria Bernardete Barison, que trata a aplicação do BIM no cenário 

internacional e nacional, de sua importância na graduação e propostas de 

intervenções. Isso possibilitou uma percepção de como o BIM é tratado 

mundialmente e sua importância para a construção de um profissional. 

Somado a isso, foi avaliada a tese de Érica de Sousa Checcucchi: 

“Ensino-Aprendizagem de BIM nos Cursos de Graduação em Engenharia Civil e 

o Papel da Expressão Gráfica Neste Contexto”. A publicação contém 

fluxogramas que demonstram como foi feita a aplicação do BIM em diversas 

universidades brasileiras e exemplos da inserção dessa ferramenta em 

instituições de outros países. Visto esses métodos utilizados para inclusão na 

grade curricular, foi possível ter partida para desenvolver uma metodologia 

condizente com a realidade dos graduandos de Engenharia Civil da UFPR. 
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METODOLOGIA 
 

A partir da proposta de análise da grade curricular do curso de Engenharia 

Civil da UFPR, buscando-se matérias e conteúdos que pudessem ser 

introduzidos os conceitos da tecnologia BIM. Para tal foi escolhida uma equipe 

de gerentes para organizar o projeto. Foram realizadas reuniões para discussão 

da atividade, entre os integrantes do PET com o Prof. Dr. Sérgio Scheer e 

professores dos três departamentos do curso, sendo eles: Departamento de 

Construção Civil (DCC), Departamento de Hidráulica e Saneamento (DHS) e 

Departamento de Transportes (DTT). 

A gerência do projeto propôs a divisão das matérias do currículo em cinco 

áreas do curso, sendo elas: Construção Civil e Materiais de Construção Civil; 

Estruturas; Geotecnia; Hidráulica e Saneamento; e Transportes. Os integrantes 

do PET Engenharia Civil UFPR foram divididos em duplas para a análise de cada 

área, buscando repetições de conteúdos entre as disciplinas, a fim de propiciar 

espaço na ementa para a inserção de disciplinas relacionadas ao BIM. 

 

Departamento Área 

DCC 

Construção Civil 

Materiais de Construção Civil 

Estruturas 

Geotecnias 

DHS Hidráulica e Saneamento 

DTT Transportes 

Figura 1 - Divisão realizada para a análise das disciplinas 

Fonte: Os autores (2019) 

A grade curricular do curso de Engenharia Civil da UFPR conta ao todo 

com 108 matérias, sendo 60 obrigatórias e 48 optativas. Os PETianos 

procuraram, a partir da análise das ementas, identificar conteúdos que se 

repetem de forma não proveitosa e conteúdos desconexos entre si, que pode 

demonstrar uma defasagem dentro do currículo do curso. 
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Departamentos 
Disciplinas 

obrigatórias 

Disciplinas 

optativas 

Total de disciplinas por 

departamento 

DCC 30 17 47 

DHS 12 13 25 

DTT 7 17 24 

Total 49 47 96 

Figura 2 - quadro de disciplinas analisadas no projeto BIM por departamento 

Fonte: Os autores (2019) 

Não foram analisadas oito matérias, uma do Departamento de Estatística 

(DEST), uma do Departamento de Elétrica (DELT), duas do Departamento de 

Informática (DINF) e cinco do Departamento de Matemática (DMAT), por não 

serem de fácil aplicação do BIM. A ementa de Engenharia Econômica de 

Recursos Hídricos não foi disponibilizada, assim como de Introdução à 

Engenharia, não contando nas matérias analisadas. Já as disciplinas de 

Expressão Gráfica I e Expressão Gráfica II, do Departamento de Expressão 

Gráfica (DEGRAF), foram analisadas dentro da área de Construção Civil e 

Materiais de Construção Civil. Foram também revisadas quatro matérias 

optativas que não estão na grade curricular vigente. 

 

Departamentos Disciplinas obrigatórias Disciplinas optativas Total 

DEST 1 0 1 

DELT 1 0 1 

DINF 2 0 2 

DMAT 5 1 6 

Total 9 1 10 

Figura 3 - quadro de matérias não analisadas por departamento 

Fonte: Os autores (2019) 
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A análise da grade curricular foi dividida em 3 partes, seguindo um modelo 

definido pelos gerentes, em que era abordado o nome das disciplinas 

conflitantes, período do curso e feito uma análise dos conteúdos repetidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Após a análise foram encontradas algumas inconsistências na grade 

curricular do curso de Engenharia Civil da UFPR as quais foram apresentadas 

para professores durante uma reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

na qual foi discutida a viabilidade de realização das mudanças propostas. Além 

disso, foi dada a sugestão de consultar graduandos sobre as defasagens vistas 

no curso, durante a sua formação, e quais seriam as suas sugestões, a fim de 

criar uma nova ementa que fosse condizente com o perfil dos acadêmicos. 

Foi reconhecido que é possível a introdução da feramenta de Computer-

Aided Design - Desenho Assistido por Computador (CAD), com o ensino do 

software AutoCAD, programa criado pela AutoDesk. Assim como na ementa de 

Expressão Gráfica I e II da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e visto que ela possui a utilização de softwares para complemento do 

conteúdo, sendo o assunto de “Fundamentos de CAD*”, mostrando que é 

possível intercalar os conteúdos base com a tecnologia BIM. 

Através da análise foi constatado que há poucas sobreposições entre as 

matérias, o que dificulta a inserção do BIM através de aulas dedicadas apenas 

para o seu ensino. Porém há diversas matérias de softwares que utilizam dos 

recursos BIM podem ser apresentados, complementando a aprendizagem dos 

graduandos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Uma possibilidade seria introduzir aulas com computadores para o uso de 

softwares nas disciplinas com teor projetista, que envolvam conceitos aplicados 

para o uso do BIM, já que os docentes da área possuem formação e propriedade 

para ministrar essas aulas. Assim, não haveria prejuízo na aprendizagem do 

aluno e seria agregado a ele um conhecimento essencial da profissão. 

As matérias, portanto, deveriam buscar a implementação do BIM, 

conciliando a carga horária apertada com novos métodos de educação. Em que 

os docentes responsáveis pelas matérias constatem conteúdos pontuais, em 

situações que o BIM possa ser aplicado, aliado à uma demonstração, a fim de 

instigar e incentivar os discentes a procurar conhecimentos da área. 
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RESUMO 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, o 

mercado brasileiro dispõe de um vasto número de medicamentos. A falta de 

informação sobre medicamentos pode estar relacionada diversos fatores, tais 

como falta do acesso à assistência médica pública, e o baixo nível 

socioeconômico da população. Considerando que a falta de informações sobre 

medicamentos pode ser um dos alicerces da prática da automedicação, o 

presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil da prática da 

automedicação entre estudantes universitários. Para avaliar a automedicação, 

foi elaborado um questionário que foi aplicado a população alvo. O questionário 

consistia em 4 questões, das quais: a) Identificação de sexo; b) Identificação de 

idade; c) 'Quais as motivações que o levam a prática da automedicação?'; d) 

'Quais medicações o senhor (a) tem o hábito de fazer uso sem indicação 

médica/farmacêutica?'. Dentre os 154 questionários analisados, 93 (60,4%) 

eram do sexo feminino e 61 (39,6%) do sexo masculino. Dentre os 

medicamentos utilizados na prática da automedicação e que foram citados 

pelos universitários entrevistados, quase a metade deles pertenciam à classe 

de medicamentos analgésicos/antitérmicos (48,8%). Dentro desta classe o 

princípio ativo citado que demonstrou maior relevância foi a dipirona, com 

58,3%. Isto pode ser alarmante, considerando que o nível de segurança desse 

medicamento ainda gera muita discussão cientifica. Além disso, antibióticos 

também foram citados como sendo outra classe utilizada na prática, apesar 

desta ter seu uso restrito a prescrição médica. Com isso, concluiu-se que o 

grau de instrução, não é determinante para o controle da prática da 

automedicação. O fator cultural parece ser mais relevante do que o 

educacional. 

 

Palavras-chave: comportamento estudantil; farmacoepidemiologia; saúde 

pública; farmacologia. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com o surgimento dos medicamentos, a automedicação vem como 
forma comum de auto-atenção à saúde, tendo o objetivo de aliviar sintomas ou 

doenças percebidas, independente da prescrição profissional (FILHO et al., 
2002).   

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e Ministério da 
Saúde, o mercado brasileiro dispõe de um vasto número de medicamentos. 
Destes, diversos deles são comercializados de forma indiscriminada no 
estabelecimento farmacêutico, ainda que devessem ser dispensados somente 
mediante prescrição médica. Isso se deve ao fato de que, a farmácia no Brasil,  

é vista como um ponto comercial e não como unidade de saúde (CERQUEIRA 
et al., 2005). Alguns fatores levam o indivíduo a prática da automedicação. 
Dentre eles pode-se citar a falta do acesso à assistência médica pública, e o 
baixo nível socioeconômico da população. O fator econômico sozinho não é 
suficiente para explicar a automedicação. Outros fatores corroboram esse 
comportamento, tais como a baixa escolaridade, falta de acesso às 
informações sobre medicamentação, e também fatores culturais 
(NASCIMENTO, 2005). 
 Devido a essa prática, podem surgir consequências como efeitos 

indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças 
evolutivas (ARRAIS, 1997).  

Desta forma, medidas preventivas são necessárias para contribuir com a 
diminuição da prática da automedicação, conscientizando a população sobre 
os perigos dos efeitos adversos que podem ser causados pelos medicamentos 
(CIM, 2007). 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil da 
prática da automedicação entre estudantes universitários. 

 

METODOLOGIA 
 

Para o levantamento de dados sobre prática da automedicação entre 
estudantes universitários foi elaborado um questionário que foi aplicado a 
população alvo. O questionário consistia em 4 questões, sendo elas: a) 
Identificação de sexo; b) Identificação de idade; c) Quais as motivações que o 
levam a prática da automedicação?; d) Quais medicações o senhor (a) tem o 
hábito de fazer uso sem indicação médica/farmacêutica? 

Para abranger uma maior diversidade populacional os questionários 
foram aplicados em diferentes pontos da Universidade Estadual de Maringá. 
Foram escolhidos locais de grande circulação de acadêmicos de distintos 
cursos. Esse questionário foi aplicado em dois dias do mês de setembro de 
2019, durante o período vespertino. 

Os medicamentos reportados no questionário foram categorizados em 7 
classes farmacêuticas, sendo elas: AINE, analgésico/antitérmico, antiácido, 
antigripal, antibiótico, antialérgico e antiespasmódico. Sendo as classes de 
medicamentos que apareceram em frequência menor do que doze utilizações,  
agrupados na categoria "outros". 

Os motivos relatados pelos entrevistados foram organizados de tal forma 
que oito justificativas mais genéricas englobam motivos menores e mais 
específicos, sendo elas: a) "Transtornos menores" que inclui febre, gripe, mal 
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estar, dor de cabeça, azia, dor muscular, ressaca e outros sintomas leves; b) 
"Falta de tempo" que inclui sintomas de alívio imediato; c) "Indicado por 
conhecidos" que inclui remédios populares; d) "Problemas com consulta 
médica" que inclui consultas caras, atendimento demorado e dificuldade de ir 
ao médico; e) "Outros" que inclui conhecimento prévio sobre o medicamento, 
confiança, insônia e ansiedade; f) "Não julga necessário" que inclui 
autoavaliação e receitas pregressas; g) "Comodidade" que inclui preguiça, 
alívio imediato, medicamentos isentos de prescrição e necessidade; h) "Não 
pratica automedicação".   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dentre os 154 (100%) questionários analisados, 93 (60,4%) eram do 

sexo feminino e 61 (39,6%) do sexo masculino. A partir dos dados coletados e 
analisados pode-se observar as classes terapêuticas mais utilizadas (Figura 1). 
Na Figura 1 pode-se observar que a classe de medicamentos analgésicos/ 
antitérmicos é a mais procurada entre os universitários (48,8%). Dentro desta 
classe o princípio ativo citado que demonstrou maior relevância foi a dipirona, 
com 58,3%.  

Um estudo com proposta de avaliar o perfil da automedicação no Brasil 
(ARRAIS et al., 2016) demonstrou que a prevalência do uso de analgésicos/ 
antitérmicos é tida como um bem comum em todo país, principalmente tendo a 
dipirona em sua composição como agente terapêutico. Resultado preocupante, 
visto que a segurança deste medicamento é duvidosa. Alguns países possuem 
proibição em comercializar este princípio ativo, como os EUA. Isso se deve a 
supostos efeitos adversos ocasionados pelo mesmo. É válido destacar: 
depressão da medula óssea, podendo acarretar em anemia aplástica; e 
agranulocitose que se caracteriza pela intensa diminuição de granulócitos no 
sangue, gerando desta forma inúmeros transtornos sintomáticos ao paciente, 
como febre, dores, ulcerações na garganta e no trato gastrointestinal, entre 
outros (DANIELI & LEAL, 2003).  

 
Figura 1. Classes medicamentosas mais utilizadas entre Universitários. 
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Os antiinflamatórios não esteroidais (AINES) também apresentaram um 
número significativo de 18,8% dos medicamentos mais utilizados na 
automedicação. Estes apresentam como mecanismo de ação a inibição da 
enzima ciclo oxigenase (COX) de ácidos graxos, inibindo desse modo a 
produção de prostaglandinas e tromboxanos. Como resultado, a inibição da 
COX vai levar ao efeito terapêutico anti-inflamatório, analgésico e antitérmico 
(RANG E DALE, 2012). 

O uso desses medicamentos sem uma consulta prévia com um 
profissional da saúde pode mascarar problemas mais sérios levando ao 
agravamento dos efeitos colaterais. Além disso, a supressão de 
prostaglandinas protetoras da mucosa gástrica provocada por AINES  pode 
ocasionar a piora de quadros de gastrite. Podendo também apresentar um 
quadro de dispepsia, náuseas, vômitos e outros efeitos gastrointestinais. É 
observada, em alguns casos, reações cutâneas com mecanismo 
desconhecido, insuficiência renal reversível, efeitos cardiovasculares adversos 
observados pela inibição da COX-2 e broncoespasmo em asmáticos (RANG E 
DALE, 2012). 

Outra classe medicamentosa que também merece destaque são os 
antibióticos, que são medicamentos dispensados apenas mediante receita 
médica, com retenção da mesma. Apesar disso, os resultados mostram que 
3,5% dos entrevistados se automedicam com antibióticos, quando não deveria 
existir. Esta prática é um fator contribuinte para o desenvolvimento de 
resistência bacteriana, um grande problema de saúde pública mundial. Com 
isto, há o surgimento de linhagens bacterianas capazes de se multiplicar em 
concentrações de antimicrobianos maiores do que às utilizadas na prática 
clínica, dificultando ou até retardando o processo de cura (MORAES; ARAÚJO; 
BRAGA, 2016). 

A utilização destes medicamentos deve ser avaliada de acordo com a 
necessidade do paciente. O uso desnecessário e abusivo acontece em 
quantidades significativas, e pode estar ligado à diversos fatores, como 
prescrição, dispensação inadequada e a automedicação. Portanto, é 
necessário conscientizar prescritores, dispensadores e os próprios usuários, 
além de melhorar os critérios acerca da vigilância e acessibilidade aos 
antimicrobianos. Torna-se essencial o uso de políticas de saúde a fim de 
minimizar a prática da automedicação, aumentando o uso racional dos 
antibióticos e diminuindo a incidência dos problemas por estes causados 
(MORAES; ARAÚJO; BRAGA, 2016). 

Ainda que não abordados na discussão, as demais classes 
medicamentosas relatadas no estudo também apresentam riscos relacionados 
à automedicação, demandando, da mesma forma,  prescrição e 
acompanhamento profissional.  

A motivação para a prática da automedicação foi avaliada e os 
resultados estão apresentados na Figura 2. 
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Figura 2. Motivos que levaram os entrevistados a automedicação. 

Seguindo estas razões obtidas na pesquisa, pode-se dizer que dentre os 
motivos citados, todos se relacionam com a busca rápida por alívio dos 
sintomas, refletindo principalmente nos motivos “falta de tempo”, “comodidade”, 
“indicação por conhecidos” e “problemas com consulta médica”. Esta 
automedicação pode acarretar em graves consequências, como citado 
anteriormente. 

O motivo mais recorrente entre os entrevistados foi o entendimento por 
parte dos mesmos em possuírem “transtornos menores” (30,7%), este pode ser 
comparado também com o motivo “não julga necessário”, ou seja, os 
entrevistados assumiram o risco de se auto avaliarem, não entendendo a real 
importância dos profissionais da saúde e também dos riscos relacionados a 
essa prática.  
 

CONCLUSÕES 

 

 O estudo foi capaz de evidenciar as principais classes terapêuticas 
utilizadas na prática da automedicação entre estudantes universitários, bem 
como evidenciou que o grau de escolaridade parece menos importante do que 
os aspectos sócio-culturais na explicação das motivações da prática estudada.  
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RESUMO

O PET Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
atualmente se organiza em departamentos, coordenadorias e gerências de
projetos, buscando ter uma estrutura sólida para que as atividades realizadas
durante o ano sejam executadas de forma eficiente. Para tal, é necessário que
o planejamento seja feito de forma realista, utilizando recursos e técnicas de
organização e conhecer as fraquezas e forças que o grupo possui. Por isso,
anualmente são discutidos novas maneiras de gestão, buscando atualizar e
rever o planejamento estratégico, assim melhorando e potencializando
aspectos importantes para que os objetivos do grupo sejam alcançados. Este
ano, durante a revisão do planejamento estratégico foi proposto um novo
modelo de organização interna e novas alternativas de elaboração de projetos,
seguindo o critério utilizado em projetos tradicionais de engenharia, tendo como
base uma fase conceitual, uma fase básica e uma fase executiva. O
planejamento se iniciou com a definição do objetivo geral e dos objetivos
específicos que o grupo pretende atingir em 2020. Com os objetivos definidos,
iniciamos a fase conceitual, que consiste na elaboração de ideias para projetos
maiores que atenderiam nossos objetivos e reformulação do nosso
planejamento estratégico. Com essas ideias em mão, segue-se para a fase
base do planejamento, no qual seleciona-se as propostas apresentadas. Além
disso, essa fase conta também com a escolha de projetos auxiliares, os quais
devem ter relação com os projetos maiores escolhidos, não perdendo o foco.
Para que essas ideias sejam executadas, será elaborado um documento
contendo um detalhamento de todas técnicas e procedimentos para que esses
projetos tenham suas metas alcançadas. Por fim, o planejamento seguirá para
a fase final que é a parte executiva, onde os projetos serão realizados.

Palavras-chave: Planejamento; Projeto de Engenharia; Objetivos.
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INTRODUÇÃO

Planejamento é uma ferramenta muito importante para a gestão e
funcionamento de uma organização através da utilização de conhecimento,
competências, dispositivos e técnicas para que a execução de um projeto
atenda aos seus requisitos (PMI, 2008). Para isso é necessário analisar,
preparar e estruturar quais estratégias e requisitos que o seu projeto necessita
para se concretizar. Com esse propósito, o PET Engenharia Civil da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), elabora seu plano estratégico para
que os seus projetos e modo de organização interna atuem de forma eficiente
no ano subsequente. Essa metodologia é necessária para compreender quais
os pontos do grupo podem ser melhorados, em vista que podemos enfrentar
problemas de organização coletiva ou individual durante o ano, afetando a
realização de algum projeto.

Por isso, a fim de estar em um novo ambiente de trabalho que
possibilite um aperfeiçoamento no modo organização que tragam melhores
resultados finais nos projetos propostos, o grupo sentiu necessidade de buscar
inovação e um novo foco. Para isso foi analisado e apresentado um novo
método de projeto de planejamento para o ano de 2020, tendo como base um
projeto de engenharia, contendo três fases: Conceitual, Básica e Executiva;
procurou-se focar em um objetivo geral e dois específicos, buscando novas
ideias de projetos que atinjam esses objetivos. Além disso, reelaborou-se a
análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) e o
planejamento estratégico, reformulando o modo de organização interna e
nossas características como grupo.

Desse modo, esse novo método vem para orientar e potencializar a
realização de atividades e criação de novos projetos do PET Engenharia Civil.

METODOLOGIA

Como afirmado anteriormente, o trabalho do Projeto de
Planejamento 2020 foi baseado em três fluxos de trabalho (MAFFRA, 2014) (e
uma fase prévia): Pré-Projeto, fase Conceitual, fase Básica e fase Executiva.

O Pré-Projeto consiste na análise do que espera-se para 2020, e
também dos procedimentos a serem tomados. Para isso, o grupo se reuniu três
vezes (uma delas no formato de brainstorming, reunião em que os participantes
têm tempo e liberdade para expor suas ideias e sugestões), a fim de identificar
um objetivo geral e dois específicos do PET Engenharia Civil UFPR para 2020,
e separar-se em 3 subgrupos: um responsável pelos ajustes na Estrutura
Interna do grupo e os outros dois pela confecção de dois grandes projetos
semestrais.
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Esse processo finalizado, entra-se na fase Conceitual. Nela, o
objetivo é trazer alternativas de projetos e prescrever as informações adicionais
que devem ser incluídas nas fases posteriores. Dessa forma, cada equipe
separada no Pré-Projeto expôs possibilidades para discutir-se quais seriam
aderidos: os responsáveis pelos projetos prepararam de 3 a 5 propostas de
projetos viáveis para o ano seguinte, e o responsável pela Estrutura Interna
propôs mudanças na condução do grupo a partir do novo planejamento. Com
isso, o grupo decidiu em conjunto quais seriam as propostas escolhidas, e
assim entra-se na fase Básica.

Nesse momento, foca-se na escolha da abordagem do projeto, em
estimar custos e em montar o cronograma do ano seguinte. Para isso, o grupo
se reúne para discutir o que foi proposto na fase Conceitual, e assim chegar
num veredito nesse quesito. Nesse passo, deverá atentar-se ao foco dado pelo
objetivo geral. Além disso, será realizado o segundo brainstorming, em que o
grupo decidirá como prosseguirão os Projetos Auxiliares - projetos que
deverão ocorrer em paralelo aos dois grandes projetos, podendo ou não servi-
los de fortalecimento, atentendo ao objetivo geral do planejamento; muitos
projetos já existentes prosseguirão como Projeto Auxiliar. A partir disso, será
enviado os relatórios de como prosseguirá o andamento do grupo a partir do
novo planejamento.

Finalizando o fluxo de trabalho, o grupo entrará na fase Executiva do
planejamento, que ocorrerá apenas em 2020, quando o planejamento será
executado pelo grupo.

Figura 1: Fluxograma dos passos do projeto de planejamento

Fonte: Autores, 2019

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira fase levou duas semanas, num total de 3 encontros
presenciais, para a discussão do prosseguimento do projeto de Planejamento.
A primeira reunião serviu como explicação dos fluxos do projeto e para
introduzir ao grupo o que seria feito no próximo passo dessa fase: a escolha do
objetivo geral e dos dois objetivos específicos do Planejamento, para assim
centralizar nossas decisões. Na reunião seguinte o grupo trouxe suas ideias
nesse quesito, que foram discutidas e finalizadas apenas no momento seguinte,
numa reunião em brainstroming; nela, surgiu a proposta de tornar o PET
Engenharia Civil UFPR o foco inovador em nosso curso, o que, ao final de uma
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longa discussão, veio a ser o objetivo geral escolhido. Além disso, foi definido
que os objetivos específicos seriam de realizar um grande projeto de extensão
e um, igualmente duradouro, técnico. Os grupos responsáveis por montar as
propostas dos projetos foram definidos de acordo com as escolhas individuais.

Com isso, o grupo entrou na fase Conceitual. Foi concedido aos
grupos 1 mês para pensar e organizar as propostas para o ano seguinte. Ao
fim desse período, foram separados três dias de apresentações das ideias, e
dentro de 10 dias houveram 3 reuniões para serem decididas quais sugestões
acatar.

No primeiro dia de apresentações, o grupo da Estrutura Interna
propôs uma série de mudanças na estrutura interna do grupo: desde
periodicidade de reuniões até alteração no funcionamento de metas. O grupo
se mostrou aberto à todas as possibilidades e tirou suas dúvidas. O grupo
responsável pela elaboração das ideias de projetos Técnicos trouxe, no dia
seguinte, 5 propostas, sendo relacionados a no mínimo 1 departamento. Após
a apresentação, o restante do grupo tirou suas dúvidas sobre o que foi
proposto. Por fim, o grupo que elaborou as propostas do projeto de Extensão
expôs 4 ideias, sendo diretamente relacionadas ao departamento de
Construção Civil, mas tendo suas ramificações aos outros departamentos. Com
as dúvidas tiradas, os alunos encaminharam suas ideias aos grupos, as quais
foram incluídas e votadas nos encontros posteriores. Apesar disso, será
necessário uma reunião extra para haver um veredito final, uma vez que é um
projeto novo e o grupo está inseguro com algumas decisões finais.

Com isso, será realizado o terceiro brainstorming dentro de algumas
semanas, quando os projetos principais já estarão detalhados e com suas
respectivas equipes montadas. Finalmente, em dezembro os relatórios serão
enviados às instâncias superiores, e, caso sejam aprovados, os projetos serão
executados em 2020.

CONCLUSÕES

Portanto, esse trabalho teve como objetivo realizar o planejamento
das atividades do grupo PET Engenharia Civil UFPR para o ano de 2020. Essa
demanda surgiu quando notou-se que a metodologia atual de trabalho era
defasada, uma vez que todas as fases dos projetos eram realizadas por todos,
e isso exigia muita energia dos participantes do grupo, o que os demotivava.

Dessa maneira, o professor doutor Elvidio Gavassoni Neto, tutor do
PET Engenharia Civil UFPR, propôs um modo inovador de planejar as
atividades do ano seguinte. Nele, o grupo decide os objetivos a serem atingidos
com o planejamento, propõe um número razoável de projetos ligados aos
objetivos, e, após decidir as duas propostas que serão executados, é montado
o cronograma, estimativa de custos entre outros detalhes. Por fim, os projetos
serão realizados no ano de 2020.

74



Como os projetos ainda não foram executados, ainda não temos
resultados palpáveis. Entretanto, a possibilidade de influenciar ativamente nos
projetos/objetivos do grupo estimulou o senso crítico dos discentes, tal qual é
um dos objetivos dos grupos PET. Além disso, a necessidade de formular
novas ideias de projetos fomentou a criatividade e desenvolveu os
conhecimentos teóricos dos discentes, a fim de aplicá-los num projeto real de
engenharia. Por fim, a formulação de novas estratégias de trabalho implica na
modernização do ensino superior em nosso país, que é um dos objetivos do
Programa de Educação Tutorial.
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RESUMO 

 

A atividade de avaliação interna é realizada semestralmente pelo grupo PET 
Farmácia UFPR e consiste em um monitoramento das atividades e 
desempenho dos PETianos(as) durante o período em questão. O projeto visa o 
auto aperfeiçoamento e a potencialização da produtividade do grupo, desta 
forma o desenvolvimento e aprimoramento dos(das) PETiano(as) são 
estimulados de forma eficiente e recíproca. A atividade ocorre em duas etapas: 
avaliação online e presencial. Na primeira o grupo é convidado a preencher um 
formulário do Google Forms sobre os demais integrantes e recebe 
concomitantemente um feedback de seus colegas. A segunda etapa 
compreende uma reunião presencial com todo o grupo para pontuar os 
aspectos analisados e enviar um retorno aos avaliados.  Deste modo possíveis 
contrariedades são corrigidas, não comprometendo assim o bom andamento 
da rotina no PET. A avaliação interna proporciona aos PETianos(as) uma 
ampla abordagem de seus aspectos tanto positivos como negativos, 
permitindo  maior autoconhecimento e percepção crítica de si e dos demais 
integrantes. 
 

Palavras-chave: avaliação interna; avaliação online; avaliação presencial 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Tutorial  é definida a partir de quatro elementos: 
relações tutoriais, indissociabilidade da tríade universitária, promoção da 
interdisciplinaridade e trabalho coletivo. As vivências cotidianas dos(as) 
integrantes dos grupo PET são constantemente modificadas e ressignificadas, 
tendo em vista a diversidade de personalidades presentes em um único grupo. 
A Educação Tutorial, nesse contexto, é uma experiência complexa, e as inter-
relações entre discentes e tutor promovem experiências diferenciadas para 
cada uma dessas pessoas. A educação tutorial é ainda caracterizada pela 
horizontalidade, responsabilidade, compromisso e autonomia, construída 
conjunta e  praticamente no cotidiano dos integrantes do grupo PET. Não 
obstante, esta tem por princípios a integração  de saberes e o desenvolvimento 
da amálgama pesquisa, ensino e extensão no meio acadêmico (SILVA, 2010).  

O trabalho coletivo, por fim, é extremamente necessário para o bom 
desenvolvimento da educação tutorial e das atividades em grupo, as relações 
tutor/discente e discente/discente valorizam os conhecimentos preexistentes 
individuais, gerando maior diversidade de olhares e perspectivas sobre o 
mesmo assunto. O trabalho coletivo e suas formas de realização, em cada 
grupo, gera maior aprendizado e suporte ao futuro acadêmico e profissional 
dos(as) discentes envolvidos(as).  

Por outro lado, a dinâmica do trabalho coletivo nem sempre será 
realizada de forma equilibrada entre todos(as) os(as) discentes do grupo. No 
cotidiano de um grupo PET, microrrupturas e desavenças podem surgir, tendo 
em vista as diferenças interpessoais que são comuns. Nesse sentido, algumas 
práticas de recursos humanos surgiram a fim de administrar as pessoas com 
eficiência, assegurando que as atividades sejam desempenhadas de acordo 
com os objetivos de uma organização (LOPES, 2007). 

O monitoramento de recursos humanos é, por assim dizer, a 
preocupação em manter um sistema de informações que possibilita analisar o 
desempenho individual, criando critérios de controle relacionados aos recursos 
humanos. O PET, por sua vez, tem por objetivos “desenvolver atividades 
acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de 
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar” e “estimular a 
formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 
científica, tecnológica e acadêmica”. A avaliação individual, em um grupo como 
o PET, é um instrumento necessário para acompanhar e corrigir possíveis 
falhas, levando a um crescimento e desenvolvimento pessoal muito grande 
(BRASIL, 2010). 

Este trabalho tem por objetivo apresentar à comunidade PET a 
avaliação individual realizada pelo grupo PET Farmácia UFPR, dando 
subsídios para que outros grupos PET venham a adotar estratégias de 
avaliação individual. 

 

 

METODOLOGIA 
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Desde o ano de 2015, a avaliação interna compõe a pauta de 

atividades do grupo PET Farmácia UFPR. A avaliação interna é realizada ao 
final de cada semestre, sendo uma feita de maneira presencial e outra online. 
 

Avaliação interna online 

 

A avaliação interna online, ocorre no 1° semestre do ano e, é 
baseada em um formulário confeccionado pelo próprio grupo, o qual permite a 
análise de diversas características e habilidades relacionadas ao trabalho 
coletivo dentro do PET. Uma vez ao ano, todos(as) os(as) 
integrantes  elaboram seu formulário na plataforma digital Google Forms e o 
enviam por e-mail para os demais membros do grupo. 

O formulário contém um campo para que o avaliador escreva seu 
nome, seguido das oito competências descritas na Tabela 1. Cada tópico deve 
ser avaliado como ótimo, bom, regular ou insatisfatório. No final, há  um campo 
para comentários adicionais (recomenda-se que competências avaliadas com 
regular ou insatisfatório sejam justificadas nesse campo). Após o 
preenchimento é realizada uma reunião como mecanismo de feedback dos 
termos pontuados. 
 

Tópicos Descrição 

Comprometimento 
com a proposta PET 

Compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; 
compromisso em participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
e de atuação no seu futuro campo profissional; compromisso com a 
melhoria do curso de graduação ao qual está vinculado (objetivos 
destacados nas portarias e MOB). 

Assiduidade Cumpre seus compromissos com constância, frequência e regularidade - 
sem atrasos e nem faltas nas atividades de reunião, interPET e demais 
compromissos com o Grupo. As faltas só ocorrem excepcionalmente e 
são sempre justificadas. 

Cumprimento das 
atividades planejadas 

Integralização das atividades definidas previamente no planejamento ou 
surgidas no decorrer da sua execução. 

Iniciativa pessoal Participa de forma ativa nas discussões e  tomadas de decisões. Está 
disposto a ajudar o Grupo com seus conhecimentos e na falta deles, 
procura aprender o que lhe é solicitado. Tem iniciativa na realização de 
projetos novos e já em andamento. 

Relacionamento 
interpessoal 

Sabe ouvir e respeitar as diversas opiniões, tendo empatia, respeito, 
consideração e cortesia no trato com os colegas; espírito de colaboração 
e capacidade de trabalho em equipe. 

Cooperatividade em 
relação ao grupo 

Contribuição com os(as) outros(as) PETianos(as) no auxílio para o 
cumprimento de tarefas extras as do seu planejamento, cumprimento das 
atividades requisitadas pelos outros bolsistas. 

Dedicação ao grupo Avaliar o interesse e integração no grupo, seu espírito de lealdade e 
identificação quanto aos objetivos comuns. 
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Comunicação Avaliar a capacidade de se expressar (verbal e escrita) de maneira clara, 
objetiva e adequada, bem como a capacidade de ouvir os outros e dar  
 
respostas consistentes. 

TABELA 1 - Tópicos avaliados por meio de formulário online 
 
Avaliação interna presencial 
 

A avaliação interna presencial ocorre no 2° semestre, de forma oral e na 
presença de todos os(as) PETianos(as) e da tutora. Cada integrante é avaliado 
de forma individual e concomitante pelo grupo, retornando ao fim, sua análise 
pessoal do que lhe foi dito. 

Essa avaliação processa-se na sequência própria de cada avaliador(a) e 
pode ser acompanhado de uma carta ou bilhete pessoal ao(a) integrante 
avaliado(a). Em geral, mesmo sendo possível seguir a avaliação de forma livre, 
costuma-se seguir a sequência exemplificada  na tabela 2, com as frases 
continue a, pare de e comece a, para alicerçar e facilitar a sequência de falas 
do(a) PETiano(a) avaliador(a). 
 

 Descrição Exemplos 

continue 
a 

Características do integrante que merecem 
ser elogiadas 

...ser 
participativo nas 
reunião 

...ter boas ideias 

pare de 
Características do integrante que são 
desnecessárias e/ou podem atrapalhar o 
andamento do grupo 

...utilizar vícios 
de linguagem 

… faltas às reuniões 
sem justificativa 

comece 
a 

Habilidades e/ou características do 
integrante que ainda não fazem parte de 
seu perfil, mas que seriam positivas ao 
grupo 

...ser mais 
pontual 

… organizar melhor a 
sala do PET quando 
utilizá-la 

TABELA 2 - Exemplo dos tópicos abordados na avaliação presencial 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final de cada avaliação o(a) integrante do Grupo tem a oportunidade 
de fazer comentários a respeito da avaliação que lhe foi feita, bem como o seu 
próprio parecer com relação ao seu desempenho no semestre. A avaliação 
interna individual, consegue dessa forma, analisar a situação de cada 
integrante individualmente, no formato online, e coletivamente, no formato 
presencial. Assim, tanto avaliadores quanto avaliados são fomentados a 
desenvolver senso crítico e recebem subsídios para maior crescimento 
interpessoal, necessário para que ocorra um recebimento positivo e construtivo 
das críticas e elogios que lhes forem feitas. Tendo em vista o retorno da sua 
avaliação, o (a) integrante pode se dedicar a trabalhar os pontos que lhe foram 
cobrados. Dessa forma, a troca de experiências entre os(as) PETianos(as) se 
torna mais pessoal. Assim tanto os(as) avaliados(as) quanto os(as) avaliadores  
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conseguem captar a percepção coletiva do grupo em relação a cada situação 
ocorrida entre os(as) integrantes. 

Desde sua implantação em 2015, o Projeto humanista “Avaliação 

interna” acrescentou vantagens que incluem o auto aperfeiçoamento e a 

potencialização da produtividade do grupo, resultado do estímulo mútuo ao 

desenvolvimento e aprimoramento dos(das) integrantes do PET Farmácia 

UFPR. Além disso garante uma constância de autoavaliação e assegura um 

maior equilíbrio de tarefas, promovendo uma progressiva adequação às 

funções requeridas. Permite ainda a resolução de possíveis conflitos que 

venham a surgir através do diálogo e da mediação coletiva. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O PET Farmácia UFPR continuará a realizar semestralmente a 

avaliação individual de seus integrantes de maneira online e presencial. O 

grupo concorda que é uma ótima maneira de crescimento interpessoal e de 

melhor convivência entre seus membros. A avaliação semestral proporciona o 

desenvolvimento de espírito crítico com relação a si e aos demais, 

estimulando  a postura e fala adequadas no trato com o próximo, bem como o 

progresso individualizado. 
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RESUMO 

 

Para que a produção de fio de algodão cardado seja considerada de alta 

qualidade, o mesmo deve atender parâmetros que são divulgados pela USTER 

STATISTICS, empresa conhecida mundialmente que apresenta valores e 

parâmetros de qualidade utilizados por todas as empresas do setor. A pesquisa 

foi efetuada em uma fiação localizada no noroeste do Paraná, com o intuito de 

analisar amostras do fio produzido. Foram coletadas amostras que 

possibilitaram a obtenção de dados necessários para verificar sua qualidade. 

 

Palavras-chave: Algodão, controle de qualidade, fiação, resistência, 

coeficiente de variabilidade. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  O algodão é uma fibra natural que há eras vem sendo utilizada como 

principal matéria prima para o uso têxtil, e que apresenta as características 

ideais para o setor. Sua capacidade de absorção e conforto fornecido torna-o 

uma das mais importantes fibras, sendo assim, seu uso e processamento deve 

ser feito de modo muito minucioso para que suas propriedades não sejam 

prejudicadas. 

 Para transformar o algodão em fio e consequentemente na possibilidade 

de sua utilização na fabricação de diversos artigos, necessita-se de um 

processo de transformação conhecido como fiação, este que por sua vez deve 

ser feito de modo cuidadoso já que é nele que se determinam as 

características essenciais de qualidade, tais como: resistência e alongamento. 
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 Existe uma empresa chamada USTER que revolucionou o modo como o 

controle de qualidade aplicado ao fio se estabelece mundialmente, esta 

apresenta parâmetros e indicadores estatísticos relacionados a todas as 

características dos fios de inúmeras fibras. A USTER trabalha a partir dos 4 

pilares de produção de um fio: matéria-prima; climatização; maquinário e mão-

de-obra, e é com esses pilares que ocorrem análises estatísticas e 

amostragens que demonstram o nível de qualidade que o produto pode ter e 

em qual percentual usual dessa qualidade ele é utilizado no mundo, sendo na 

faixa de 25 à 5% como as melhores características possíveis, assim, uma 

empresa que abrange esse nível, preserva uma credibilidade muito forte para 

os compradores e certeza da produção de um fio na sua máxima potência. 

 

 

METODOLOGIA 

 

As coletas ocorreram semanalmente, onde a fiação informava o dia e 

horário correto de produção do fio selecionado para a pesquisa. 

Coletou-se amostras de entradas das 6 cardas (PLUMAS), em seguida, 

foram recolhidas as amostras de saída dos mesmos maquinários (FITA); 

Posteriormente, a mesma lata produzida nas cardas eram usadas para o 

próximo processo conhecido como passador, no passador 12 coletou-se as 

amostras na saída do maquinário (FITA); 

 Em seguida, a lata do passador 12 era posta junto as demais latas para 

o passador 22 onde da mesma forma após a execução do processo era 

recolhida a amostra desse maquinário (FITA).  

Com isso, ao final da formação da fita do passador 22 eram separadas 

10 latas contendo 400 metros de fita em cada uma para que fossem enviadas 

ao processo posterior. A partir desse ponto, a empresa se encarregou de 

analisar as amostras de fio no teste de HVI para serem informados junto aos 

demais processos anteriores na ficha técnica.  

Com todas as amostras recolhidas junto ao fio produzido, com os 

resultados obtidos no HVI, comparou-se os resultados obtidos com os 

parâmetros de controle de qualidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta das amostras permitiu averiguar como ocorre o processo de 

produção dos fios cardados e com isso, apresentar dados que estão presentes 

na Tabela 1. 
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Tabela 1: Dados referentes a resistência e alongamento: 

 

RESISTÊNCIA ALONGAMENTO  

MÉDIA DESVIO CV(%) cN/tex Média desvio CV(%) 
Título 
(Ne) 

amostra 1 297,7 22,99 7,72 14,45 5,45 0,46 8,42 29,2 

amostra 2 284,85 27,65 9,71 12,50 5,20 0,46 8,83 26,4 

amostra 3 275,00 26,86 9,77 13,48 5,40 0,56 10,42 29,5 

amostra 4 250,00 18,84 7,53 10,80 4,00 0,42 10,38 26 

amostra 5 275,00 25,64 9,32 11,84 4,4 0,44 10,09 25,9 

amostra 6 305,00 28,07 9,20 13,03 5,20 0,53 10,13 25,7 

amostra 7 305,00 24,94 8,18 12,83 5,80 0,50 8,66 25,3 

Fonte: Próprio autor 

 

Os dados da Tabela 1 contêm as principais propriedades relacionadas 

aos parâmetros da USTER, que indica a qualidade do fio através de suas 

características, no caso da amostras coletadas, considerou-se a resistência e 

alongamento do fio, bem como seus coeficientes de variação no decorrer de 

toda a cadeia produtiva (%CV). Assim, foi possível parametrizar os fios 

produzidos num critério universal de qualidade. 

Desse modo, ao comparar com os gráficos da USTER em relação à 

resistência e alongamento e seus coeficientes de variação, foi possível detectar 

que a qualidade do fio produzido não está entre os melhores (onde em torno de 

50 a 75% das empresas no mundo produzem fios semelhantes). Tais 

comparações são possíveis de se ver de acordo com os gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Comparação das amostras com o gráfico da USTER de 

alongamento 

 
Fonte: USTER 
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  Gráfico 2 - Comparação das amostras com o gráfico da USTER 

de coeficiente de variação de alongamento 

 
Fonte: USTER 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 3 - Comparação das amostras com o gráfico da USTER 

de resistência 

 

Fonte: USTER 
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   Gráfico 4 - Comparação das amostras com o gráfico da USTER 

de coeficiente de variação de resistência 

 

Fonte: USTER 

 

 Observando o Gráfico 3 é possível dizer que em relação a resistência, 

tal fiação não produz um fio com uma boa qualidade, ficando bem abaixo do 

aceitável, por outro lado é válido ressaltar que em relação a variabilidade de 

produção que essa fiação faz, mantém em condições boas, isso diz que em 

relação a alteração de características de um fio para o outro não ocorre com 

tanta frequência. 

 Contudo, a resistência encontrada nas amostras indica que o fio tende a 

ruptura, acarretando um fio de qualidade baixa que produz artigos de segunda 

mão, que tende a furar ou rasgar com facilidade, desse modo, se explica 

também que, apesar de ser um pouco melhor, apresenta um alongamento 

defeituoso também. 

 Assim, observa-se que existe inúmeros fatores que contribuem para a 

má qualidade do fio, como por exemplo, a compra de matéria-prima que é feita 

por meio de vários fornecedores, o que gera uma certa discrepância em 

relação as características uniformes da fibra. Também, é valido ressaltar que o 

armazém de fardos não é gerenciado de maneira metódica, essa falta de 

distribuição dos fardos através de uma padronagem, gera alterações no fio que 

faz sua qualidade cair. 

Porém, com uma aplicação de métodos direcionados à estas questões, 

cria-se uma possibilidade de acréscimo da qualidade sem o uso de muito 

capital investido. 
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CONCLUSÕES 

 

De modo geral, o presente projeto tem o intuito de analisar uma 

fiação e expor melhorias que podem ser feitas através de metodologias e 

gerenciamentos aplicados. Assim, com a prévia análise, foi possível visualizar 

em quais pontos ocorrem maiores defeitos e desse modo apontar caminhos 

possíveis para sua melhoria. 
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RESUMO 
A prática de atividade física, em suas inúmeras formas, tem sido um dos caminhos 

para qualificar a própria vida, seja ela pensada em termos da saúde ou questões estéticas. 

Nesse contexto, visualizamos no Método Pilates a presença de forma intrínseca e subjetiva 

do autoconceito corporal do indivíduo praticante, baseado em noções biológicas, fisiológicas 

e sociológicas do corpo. No intuito de entender a contribuição do método Pilates para o 

processo de autoconceito e bem-estar corporal das pessoas é que esse estudo se justifica. O 

objetivo foi investigar o método Pilates no sentido de entender como essa prática poderia 

contribuir com o processo de autoconceito e bem-estar corporal de praticantes da modalidade. 

O presente estudo é classificado como de caráter bibliográfico e conta com incursões teóricas 

pela literatura, o que compreende o estudo de artigos científicos, livros, teses e dissertações 

referentes ao tema investigado. O Método Pilates constitui-se como prática capaz de 

promover o fortalecimento muscular, melhorar a flexibilidade e controle corporal, aém de levar 

o praticante a conhecer melhor o seu corpo, buscando equilíbrio e harmonia entre as 

estruturas corporais fisiológicas e cognitivas. Diante disso, o Método contribui para o alcance 

do bem-estar geral do indivíduo, englobando dimensões biológica, fisiológica, psicológica e/ou 

cognitiva e sociocultural do praticante da modalidade.  

Palavras-chave: Método Pilates, autoconceito, bem-estar corporal. 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos proporcionaram ao ser humano padrões de vida 

nunca antes experimentados, marcados pela comunicação e pelo deslocamento 

facilitados, pelas descobertas no campo da saúde, pelo aumento da expectativa de 

vida das pessoas e a possibilidade de aprimoramento em sua estética corporal. Nota-

se, com esses avanços, que o desenvolvimento ocorrido nas ciências, principalmente 

nas ciências da saúde, é responsável direto pelo aumento na expectativa de vida da 

população, a qual passou a se beneficiar com o refinamento dos processos técnicos 

e com o acesso facilitado a informações acerca da necessidade de uma alimentação 

saudável e de atividade física regular.  
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A prática de atividade física, em suas inúmeras formas, tem sido um dos 

caminhos para qualificar a própria vida, seja ela pensada em termos da saúde ou 

questões estéticas. Nesse contexto, visualizamos no Método Pilates a presença de 

forma intrínseca e subjetiva do autoconceito corporal do indivíduo praticante, baseado 

em noções biológicas, fisiológicas e sociológicas do corpo. O Método Pilates, 

desenvolvido por Joseph Pilates (1880-1967), baseou-se em princípios da cultura 

oriental (noções de concentração, equilíbrio, percepção, controle corporal e 

flexibilidade) e da cultura ocidental (ênfase à força e ao tônus muscular), configurando-

se na tentativa do controle, de forma mais consciente possível, dos músculos 

envolvidos nos movimentos (PIRES, 2005). 

Souza e Vieira (2003, p.102) caracterizam o bem-estar como “o estado de 

equilíbrio, de conforto, ou de harmonização do ser humano, tal definição é  pouco 

ampla, mas que se relaciona à natureza do termo. Assim, compreender melhor a 

corporeidade, praticar atividades corporais e conhecer formas de evitar ou resolver 

tensões musculares e dificuldades motoras pode contribuir para a percepção de um 

estado geral de bem-estar no indivíduo (SOUZA; VIEIRA, 2003).  

No intuito de entender a contribuição do método Pilates para o processo de 

autoconceito e bem-estar corporal das pessoas é que esse estudo se justifica. O 

objetivo foi investigar o método Pilates no sentido de entender como essa prática 

poderia contribuir com o processo de autoconceito e bem-estar corporal de praticantes 

da modalidade. Especificamente, buscou-se conhecer o processo de construção do 

método Pilates e sua associação à qualidade de vida de praticantes, verificar como o 

método relaciona-se com o processo de autoconceito e bem-estar corporal de sujeitos 

que realizam a modalidade e, por fim, entender de que maneira esse método 

estrutura-se como percurso para o autoconceito e o bem-estar corporal dos 

praticantes da modalidade. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo é classificado como de caráter bibliográfico e contou com 

incursões teóricas pela literatura, compreendendo o estudo de artigos científicos, 

livros, teses e dissertações referentes ao tema investigado.  

A análise dos materiais selecionados foi realizada com a finalidade de trazer 

diversos conhecimentos acerca do tema e correlacioná-los de forma coerente com o 

entendimento e a compreensão da temática. O trabalho contou com a análise temática 

a partir das categorias eleitas para o estudo, sendo elas, autoconceito e bem-estar 

corporal. Com isso, tornou-se possível abordar o método Pilates como processo de 

autoconceito e bem-estar corporal. 

 

 

 

 

 

89



 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método Pilates consiste em uma filosofia de treinamento que, por meio de 

exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, proporciona o 

autoconhecimento e o condicionamento corporal do praticante. Este método baseia-

se em seis princípios: fluidez, centralização, controle, concentração, precisão e 

respiração. As aulas apresentam movimentos fluidos, ou seja, realizados de forma 

harmônica, contínua, ritmada, sem pressa e com poucas repetições (SIMAS; 

KESSLER; SANTOS, 2010). 

Durante a execução do Método Pilates é de fundamental importância realizar 

os exercícios lentamente e de forma controlada, para se obter o ganho de força e 

resistência muscular, além de respirar a cada movimento (CAMARÃO, 2004), 

podendo, dessa forma, ser considerado um treinamento físico, mental e emocional, 

que melhora a consciência corporal por trabalhar o corpo como um todo (PIRES, 

2005). Com isso, estímulos proprioceptivos de grande magnitude passam a serem 

desenvolvidos, sendo responsáveis, ao longo das aulas, pela tomada da consciência 

corporal dos indivíduos. Logo, o praticante aprende a conhecer melhor o seu corpo, 

buscando equilíbrio e harmonia entre as estruturas corporais físicas e cognitivas 

(GAGNON, 2005). 

O autoconceito pode ser compreendido como a concepção que cada indivíduo 

forma acerca de si próprio, das suas habilidades, atitudes e valores nas diferentes 

esferas existenciais: física, social ou moral. Incluindo questões de “quem sou” ou “que 

posso fazer (CARAPETA; RAMIRES; VIANA, 2001). De acordo com Tamayo (1981), 

todas as dimensões do autoconceito são dinâmicas e adaptáveis às solicitações da 

sociedade, do ambiente e da cultura. 

Em complemento, Neto et al., referindo-se ao autoconceito, afirma: “A influência 

desta variável parece depender não exclusivamente da ação benéfica da atividade 

física sobre o funcionamento fisiológico do organismo, mas também da dimensão 

social presente nesta variável (NETO et al., 2010, p.203). 

O Método Pilates é reconhecido no mundo inteiro pelos seus benefícios físicos 

e mentais. “O pilates é um método que vem sendo utilizado para a melhora da 

qualidade de vida, dores na coluna, bem-estar, trabalhando a flexibilidade, força, 

equilíbrio e melhora da postura” (EVANGELISTA et al., 2014, p.185). Diante disso, o 

Método contribui para o alcance do bem-estar geral do indivíduo, englobando 

dimensões biológica, fisiológica, psicológica e/ou cognitiva e sociocultural do 

praticante da modalidade. 
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CONCLUSÕES 

O presente estudo, de caráter bibliográfico, resultou na análise do Método 

Pilates no sentido de entender como essa prática poderia contribuir com o processo 

de autoconceito e bem-estar corporal de praticantes da modalidade. Com a pesquisa 

foi possível conhecer o processo de construção do Método Pilates e sua associação 

à qualidade de vida de praticantes, além de apreender o Método como processo para 

o alcance do autoconceito e bem-estar corporal dos praticantes da modalidade. 

A investigação desse trabalho é de grande importância para a educação física, 

pois além de ser uma área de grande mérito e reconhecimento, possui muitos 

profissionais adeptos a trabalhar com a modalidade nos dias de hoje. Assim, pode-se 

concluir com a pesquisa que o Método Pilates evidencia uma prática capaz de 

promover o fortalecimento muscular, melhorar a flexibilidade e controle corporal, de 

forma simultânea. Além disso, o praticante aprende a conhecer melhor o seu corpo, 

buscando equilíbrio e harmonia entre as estruturas corporais fisiológicas e cognitivas, 

estruturando o seu autoconceito e experienciado na prática que pode ser considerada 

como completa.  
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RESUMO 
 
A destinação dos resíduos orgânicos é uma questão incipiente no Brasil mesmo após a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos definir a prática de compostagem como um 

tratamento ambientalmente adequado para esse tipo de material. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar a biodegradação da matéria orgânica em duas composteiras 

aplicando-se a compostagem e pré-compostagem + vermicompostagem. O 

monitoramento (aeração manual, controle de temperatura e análise de matéria orgânica) 

foi realizado durante aproximadamente 12 semanas, sendo que, a pré-compostagem 

ocorreu em 38 dias e vermicompostagem (inserção de minhocas da espécie Eisenia 

foetida) em 45 dias. Os resultados demonstraram que a técnica de vermicompostagem foi 

mais eficiente (63%) para biodegradação da matéria orgânica em comparação a 

compostagem (48%). Tal fato pode estar associado à ação das minhocas que possuem 

maior capacidade de depuração da matéria orgânica do que os outros microrganismos. 

 
Palavras-chave: destinação, Eisenia foetida, resíduos orgânicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, em média, mais de 50% do total dos resíduos coletados é composto de 

matéria orgânica e, a maior parte deste resíduo é destinado para os aterros sanitários. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei Federal nº 12.305/20101, 

define a compostagem como uma forma de destinação final ambientalmente adequada 

para os resíduos orgânicos. 

A compostagem é um processo biológico em que os microrganismos 

(principalmente bactérias, fungos e actinomicetos) decompõem a matéria orgânica, via 

degradação aeróbia em um meio exotérmico, para obtenção de carbono e energia, 

transformando-a em dióxido de carbono e água. O resultado, ao final, é um produto 

estável, rico em matéria orgânica e sanitariamente seguro 2,3.  
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Uma técnica distinta que pode ser utilizada como alternativa de tratamento para os 

resíduos sólidos orgânicos é a vermicompostagem, que promove a oxidação da 

matériaorgânica através da ação conjunta de minhocas e microrganismos, não ocorrendo 

em temperatura elevadas 2. 

Neste cenário, o presente trabalho teve como objetivo comparar a eficácia da 

compostagem e vermicompostagem para a estabilização biológica da matéria orgânica, 

apontando qual das duas técnicas de tratamento é mais adequada. 

 

METODOLOGIA 

 

Os experimentos foram realizados na Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(Unicentro), Campus de Irati, em duas composteiras domésticas. Ambas foram 

preenchidas com 70% de materiais secos (galhos de poda, folhas e cascas de árvores) e 

30% de esterco bovino (proveniente de uma propriedade rural). O monitoramento foi 

realizado durante 83 dias (aproximadamente 12 semanas), sendo que, a pré-

compostagem ocorreu em 38 dias e vermicompostagem em 45 dias. 

Em uma composteira foi realizada a compostagem, enquanto na outra houve a 

vermicompostagem desenvolvida em duas etapas, listadas a seguir: 

1) Pré-compostagem para que a temperatura atingisse a fase mesófila para a 

adição das minhocas; 

2) Vermicompostagem com a introdução das minhocas da espécie Eisenia foetida, 

(minhocas vermelhas da Califórnia). Esta escolha foi fundamentada no fato que esta 

espécie é amplamente utilizada, possui rápido crescimento e proliferação 4,5. 

Realizou-se a aeração manual e a análise de matéria orgânica (MO) uma vez por 

semana, enquanto, o controle da temperatura ocorreu de segunda à sexta-feira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores de temperatura durante a avaliação do experimento estão descritos na 

Tabela 1.  
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Tabela 1. Temperatura (°C) média, mínima e máxima durante cada semana para 

compostagem e pré-compostagem e vermicompostagem. 

 

SEMANAS 
COMPOSTAGEM PRÉ-COMPOSTAGEM VERMICOMPOSTAGEM 

MÉDIA MIN MÁX MÉDIA MIN MÁX MÉDIA MIN MÁX 

1ª 20 19 21,5 22,3 21 23,5 - - - 

2ª 21 18 22,5 22,2 20 23,5 - - - 

3ª 22,7 22,0 23,5 24 23,5 24,5 - - - 

4ª 20,7 20,0 21,5 20,5 19,5 21,5 - - - 

5ª 21,9 20,0 23,5 25,2 30 19 - - - 

6ª 21,5 27,0 16,5 - - - 20,9 15 26,5 

8ª 16,1 19,0 14,5 - - - 15,4 14 19,5 

10ª 14,1 14,5 13,0 - - - 13,6 12,5 15,5 

11ª 13,3 12,5 14,0 - - - 14,2 13,5 14,5 

12ª 13,1 11,5 16,0 - - - 13,5 11 17 

 

 

Durante a compostagem a temperatura máxima atingida foi de 23,5 ºC na terceira 

e quinta semana do experimento e a mínima foi de 12,5 ºC na 11ª semana. Na pré-

compostagem a máxima foi de 24,5 na terceira semana e a mínima de 19,5 ºC na quinta 

semana. Já na vermicompostagem a temperatura máxima atingida foi de 26,5 ºC na sexta 

semana do experimento e a mínima foi de 11 ºC na 12ª semana. 

Na figura 1 abaixo, observa-se que a matéria orgânica diminuiu ao longo das 

semanas, tal fato evidencia a evolução da biodegradação. 

A eficiência de remoção de matéria orgânica foi, aproximadamente, 48 e 63% para 

compostagem e vermicompostagem, respectivamente. Desta forma, verifica-se que foi 

obtido bons resultados mesmo a temperatura não atingindo a faixa ideal (40-45ºC)6 nas 

primeiras semanas como é apresentado na tabela 1.  
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Figura 1. Monitoramento da matéria orgânica e temperatura média em cada semana para 

compostagem e pré-compostagem e vermicompostagem. 

 

  
Legenda: T: COMP. = temperatura média na compostagem; T: PRÉ-COMP. = 

temperatura média na pré-compostagem; T: VERMI. = temperatura média na 

vermicompostagem; MO: COMP. = matéria orgânica na compostagem; MO: PRÉ-COMP. 

= matéria orgânica na pré-compostagem; MO: VERMI. = matéria orgânica na 

vermicompostagem. Fonte: o próprio autor.  

 

  

Tal fato pode ter ocorrido porque as composteiras permaneceram em um local 

exposto as condições climáticas, diante disso, houve a perda de calor para o meio. 

A Figura 1 demonstra que nas cinco primeiras semanas a degradação da matéria 

orgânica para compostagem e pré-compostagem evoluíram de um modo similar, contudo, 

após a adição das minhocas na sexta semana, ficou evidente que a degradação na 

vermicompostagem foi mais significativa, pois a espécie Eisenia foetida possui a 

habilidade em converter resíduos orgânicos pouco decompostos em material estabilizado 

quando comparado aos outros microrganismos 4.  
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CONCLUSÃO 
 

A realização do presente trabalho evidenciou que a técnica de vermicompostagem 

é mais eficiente para estabilização da matéria orgânica, pois a eficiência de remoção foi 

63%, enquanto para compostagem foi 48%. Contudo, é necessária a elaboração de 

estudos mais aprofundados para definir os parâmetros ideais e os cuidados a serem 

tomados a fim de se obter resultados ainda mais eficientes. 
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RESUMO 

 

O grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Paraná (UFPR) tem como missão difundir 

múltiplos conhecimentos à comunidade acadêmica e externa. Neste sentido, 

norteados pela importância da educação ambiental em nossa sociedade, foi 

criado em 2009 o Projeto Meio Ambiente (PMA), visando sensibilizar as crianças 

da rede pública de ensino sobre a destinação do lixo produzido nos centros 

urbanos, por meio de práticas com características recreativas e lúdicas. Nas 

atividades oferecidas às crianças estão inclusas: gincanas; teatros; jogos; além 

de oficinas dos diferentes tipos de resíduos, como papel, plástico, metal, 

borracha, vidro e orgânico. O projeto consiste em quatro etapas, sendo a 

primeira delas o desenvolvimento das atividades pelas/os PETianas/os e 

arrecadação de materiais necessários. A segunda é a inscrição de voluntárias/os 

da graduação, as/os quais são treinadas/os pelas/os PETianas/os. A seguinte é 

a aplicação para as crianças de escolas públicas, onde as/os PETianas/os e 

as/os voluntárias/os se reúnem na instituição e coordenam as crianças em cada 

etapa, cuidando sempre para que o objetivo do projeto seja alcançado: a 

conscientização ambiental. Após a conclusão do projeto, é solicitado às/aos 

professoras/es, bem como às/aos voluntárias/os da graduação, que respondam 

um feedback anônimo relativo à importância da atividade e à organização do 

grupo. Em virtude disso, já foram atingidas 665 crianças em 14 aplicações nos 

anos anteriores, além das/os 375 alunas/os da Escola Municipal Coronel Durival 

Britto e Silva que participaram no ano de 2019, aplicada em parceria com o grupo 

Gestão, Avaliação e Tecnologia em Meio Ambiente (GATMA). A contribuição 

das/os voluntárias/os e disposição das/os responsáveis da escola possibilitou o 

sucesso da atividade, tanto no sentido de aprendizagem quanto no de lazer, uma 

vez que acrescentou para as crianças e para as/os participantes a consciência 

sobre ambientalismo e o impacto da reciclagem. Dessa forma, observa-se que o 

PMA cria oportunidade para dois tipos de comunidade: a acadêmica, que tem a 
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possibilidade de participar de um projeto de extensão; e a local, que tem a 

chance de receber voluntárias/os e de se conscientizar com os temas 

trabalhados. Portanto, é uma atividade ampla e com um impacto considerável, 

conduzida de forma descontraída, porém com o objetivo principal de 

sensibilização das crianças. Dessa forma, consegue-se contribuir para que o 

legado da preservação do meio ambiente seja repassado às gerações futuras. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente, reciclagem, educação ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação ambiental é um tema fundamental em nossa sociedade, uma 

vez que se objetiva cada vez mais o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 

o grupo do PET Engenharia Química da UFPR desenvolve, desde 2009, um 

projeto de extensão, denominado Projeto Meio Ambiente (PMA), com o objetivo 

de sensibilizar crianças de escolas públicas sobre a destinação do lixo produzido 

nos centros urbanos. 

Segundo Menezes (2012), é de suma importância ensinar à/ao discente 

a importância da conscientização ambiental, pois ela/ele “[...] é parte integrante 

do meio, e é neste ponto que a educação ambiental entra na vida escolar desta 

criança, oferecendo a ela a possibilidade de entender e interagir com o meio em 

que habita, com respeito e consciência.”. Pretende-se, assim, incentivar as 

crianças a adotarem medidas como a redução do consumo, o reaproveitamento 

de materiais e a separação de resíduos recicláveis, por meio de práticas com 

características recreativas e lúdicas. Nas atividades oferecidas às crianças, 

estão inclusas brincadeiras, teatros, jogos, entre outros. 

 

METODOLOGIA 

 

São diversas as etapas que viabilizam a realização do Projeto Meio 

Ambiente, desde a discussão de ideias até sua aplicação e por fim análise do 

feedback. 

A primeira etapa consiste em dividir entre as/os membras/os do grupo 

no início do semestre, quais serão coordenadoras/es do projeto, ou seja, as/os 

que ficarão responsáveis pelo desenvolvimento da atividade. Contacta-se 

algumas escolas públicas da cidade de Curitiba que possuam discentes do 

Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) para verificar quais têm interesse e 

disponibilidade em receber o projeto, além disso qual melhor data para o grupo 

e para o colégio. As/Os membras/os passam a realizar reuniões semanais onde 

são discutidas ideias de quais atividades serão propostas para as crianças. As 

oficinas podem ser diferentes de acordo com a faixa etária de cada turma. A 

partir das propostas, as/os membras/os do grupo, com auxílio da graduação, 

passam a armazenar os materiais que serão necessários para as atividades, 
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como caixas de leite, meias-finas, garrafas PET, etc. Algumas vezes também é 

solicitado à escola para que os/as alunos/as também recolham os materiais em 

casa. Ademais, é verificado o estado das fantasias do teatro e, quando preciso, 

são realizados os devidos reparos ou confecção de novas fantasias. 

Próximo da data da aplicação é realizada a divulgação nas redes sociais, 

para que alunas/os de todos os cursos possam se inscrever como voluntárias/os 

no projeto e, assim, recebam também horas formativas pela participação em uma 

atividade de extensão. As/os voluntárias/os são treinadas/os pelas/os 

PETianas/os em suas funções e divididas/os nos grupos onde devem atuar, para 

ajudar na organização e execução das atividades inerentes a cada oficina. Por 

envolver uma quantidade considerável de crianças, geralmente é necessária a 

presença de todos os membros do grupo PET (divididos por dia), além das/os 

voluntárias/os da graduação para que a aplicação ocorra de maneira organizada. 

Dependendo da quantidade de material a ser organizado antes da aplicação, 

pode ser necessário ir ao colégio com alguns dias de antecedência para deixar 

determinadas oficinas pré-prontas, como: cortar garrafas plásticas, caixas de 

leite, etc.  

Nos dias da aplicação, as/os PETianas/os e as/os voluntárias/os se 

reúnem na escola e coordenam as crianças em cada etapa, para cumprir com o 

objetivo proposto. Após a conclusão do projeto, é solicitado às/aos 

professoras/es, bem como às/aos voluntárias/os da graduação, que respondam 

um feedback anônimo relativo à importância da atividade e à organização do 

grupo. Há também um espaço para críticas e sugestões. Em uma Reunião de 

Trabalho (RT) são apresentados dados gerais sobre a aplicação e são discutidas 

as respostas dos formulários, sendo também realizada uma discussão interna 

para avaliar pontos positivos e negativos observados e o que pode ser 

melhorado na próxima edição. Ainda, são apresentados ao grupo PET dados 

concernentes à organização, como informações orçamentárias, considerando o 

impacto destas no grupo como um todo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A última aplicação do projeto foi realizada nos dias 22 e 23 de maio de 

2019, na Escola Municipal Cel. Durival Britto e Silva, aplicada em parceria com 

o grupo GATMA. Contou com 17 aplicadoras/es, sendo 6 voluntárias/os da 

graduação e 3 membras do GATMA, totalizando cerca de 375 crianças atingidas. 

No primeiro dia de aplicação ocorreram atividades com alunas/os do 4º e 

5º anos, com cerca de 145 crianças. Já no segundo dia, 180 crianças de 1º a 3º 

anos participaram do projeto. Para as crianças menores, todas as práticas foram 

feitas de maneira ainda mais lúdica. 

A participação das/os voluntárias/os e disposição das/os responsáveis da 

escola contribuiu para o sucesso da atividade, tanto no sentido de aprendizagem 

quanto no de lazer, uma vez que acrescentou para as crianças e para as/os 

participantes a consciência sobre ambientalismo e o impacto da reciclagem. 
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A partir dos dados compilados ao final de cada aplicação, verifica-se a 

importância do projeto, haja vista os resultados extremamente positivos obtidos 

quanto à organização, relevância do tema e satisfação com a aplicação de forma 

geral. Esses aspectos são analisados através do ponto de vista das/os 

participantes do corpo docente da instituição de ensino contemplada e também 

das/os discentes voluntárias/os no projeto. 

 

CONCLUSÕES 

 

O Projeto Meio Ambiente proporciona às crianças a conscientização 

ambiental de uma forma lúdica e interativa. Observa-se que o PMA cria 

oportunidade para dois tipos de comunidade: a acadêmica, que tem a 

possibilidade de participar de um projeto de extensão; e a comunidade local, que 

tem a chance de receber voluntárias/os e de se conscientizar com os temas 

trabalhados. É, portanto, uma atividade ampla e com um impacto considerável, 

conduzida de forma serena, porém com o objetivo principal de sensibilização das 

crianças. Dessa forma, consegue-se contribuir para que o legado da 

preservação do meio ambiente seja repassado às gerações futuras. 
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RESUMO 

 

Este resumo estendido apresenta a discussão sobre as metodologias, resultados, e 

desafios a respeito de um projeto de inclusão digital desenvolvido em parceria com um 

programa de Pós-graduação de uma universidade federal do Paraná. O intuito deste 

projeto era pensar em abordagens que promovessem o ensino de informática e 

computação para crianças, no contraturno. Neste cenário, o projeto iniciou seu 

desenvolvimento em um laboratório de informática limitado tanto em termos de espaço e 

número de máquinas quanto na qualidade das máquinas. Para realizar os encontros 

semanais foi necessário realizar pesquisas em metodologias alternativas para o ensino 

desses temas considerando que em alguns momentos havia a limitação de hardware. 

Desta forma, o projeto foi encaminhado com metodologias desplugadas, pois essas 

seriam uma alternativa viável para tal quadro. Isso juntamente com a utilização de alguns 

softwares didáticos compatíveis com as máquinas do laboratório, deu condições para 

abordar os conteúdos programados nos encontros com as crianças. 

 

Palavras-chave: Informática, metodologias, aprendizagem 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante o primeiro semestre de 2019, por intermédio do Programa de Pós-

graduação em Tecnologia e Sociedade – PPGTE, o PET – Computando Culturas em 

Equidade (PET-CoCE) iniciou atividades de inclusão digital para crianças em uma 

instituição filantrópica de Curitiba, o Lar dos Meninos de São Luís. Está é uma instituição 

mantida pela Arquidiocese de Curitiba que tem como objetivo prestar assistência em 

regime de contraturno para crianças em situação de vulnerabilidade social bem como 

contribuir para a formação integral das crianças assistidas. 

Inicialmente as demandas eram visadas apenas em assistências técnicas para 

seu laboratório de informática. Entretanto após conversas iniciais com a direção da 

instituição, foi possível constatar a possibilidade de desenvolver atividades de inclusão 
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digital que trouxessem questões relacionadas com a área de informática, tais como: 

programação, eletrônica básica, segurança na web, entre outros tópicos de maneiras 

condizentes com a faixa etária das crianças e que também fossem lúdicas e didáticas. 

Com isso nos foi posto o desafio de ensinar esses conceitos para uma turma 

de 26 crianças de 10 anos em um laboratório de informática com 15 computadores. Após 

reuniões foi decidido que para o bom andamento das atividades seria necessário separar 

a turma em duas: Turma A e Turma B, assim durante a primeira metade da atividade a 

Turma A se dirigia a sala de informática para as aulas práticas, e a Turma B permanecia 

na sala de aula, para serem realizadas atividades de ensino sobre a teoria por trás das 

aulas práticas. Na segunda metade da tarde essa configuração se invertia. 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com tal 

atividade de extensão, no que tange os conceitos de programação apresentados em sala 

de aula teórica. Vale salientar que os encontros ocorreram uma vez por semana e cada 

turma tinha 3 horas aulas por tarde. 

 

METODOLOGIA 

 

Para que ambas as turmas tivessem aproveitamento, foi necessário alinhar os 

conceitos ensinados nas aulas práticas e nas aulas teóricas. Foi preciso, então, encontrar 

uma maneira de ensinar programação de maneira lúdica e didática, mas que pudesse 

também ser abordada nas aulas teóricas da mesma forma. 

Para ensinar os conceitos de programação nas aulas práticas foi utilizada a 

linguagem de programação Scratch. Scratch é uma linguagem que foi desenvolvida pelo 

Media Lab do MIT em 2007, e é uma linguagem de programação baseada em blocos 

(Scratch Foundation. Disponível em: https://www.scratchfoundation.org). O interessante 

do Scratch, além de sua facilidade, é o seu design simples e visual atrativo para as 

crianças, o que é muito importante para manter a atenção delas durante as aulas. 

Além disso, para que fosse possível ensinar os conceitos de forma lúdica e 

didática sem o auxilio de computadores, recorremos às metodologias de computação 

desplugada (Bell et al., 2009). Computação desplugada é uma alternativa para o ensino 

de conceitos de informática e computação, porém sem a necessidade de computadores 

ou quaisquer máquinas para o seu desenvolvimento. Também somado a isso foram 

aplicados conceitos de aprendizagem criativa (Zhou et al., 2012). 

Com as metodologias deplugadas, foram idealizados jogos baseados nos 

temas que seriam abordados, usando o Scratch, nas atividades em laboratório. Ao todo 

foram criados 3 jogos que abordavam conceitos de sequência de comandos, condicional, 

laço de repetição e variáveis. 

O primeiro jogo aplicado, conhecido como Sending a Rocket to Mars 

(Computer Science Education Research Group. Disponível em: 

https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/), utiliza de 

um tabuleiro quadriculado para ensinar a ideia de comandos. Esse jogo foi aplicado 

conforme sua idealização original, que pode ser encontrada no site Computer Science 

Unplugged. 
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Uma vez com o primeiro jogo realizado, as próximas atividades tratariam de 

conceber abstrações de funções mais específicas da programação, como condicionais, 

repetições e variáveis. O segundo jogo foi desenvolvido para ensinar o conceito de 

condicionais por meio de cartas com atividades baseadas em condições Se e Senão. As 

cartas foram apresentadas com temas diversos, como personagens de desenhos, animais 

e comidas favoritas para facilitar a ligação com o dia a dia das crianças. A realização 

dessas atividades foi baseada em um tabuleiro, também desenvolvido pela equipe. 

Para a atividade de repetições (conhecido como laço de repetição na 

programação), foi utilizado novamente o jogo Sending a Rocket to Mars, mas com o 

intuito de reduzir a quantidade de comandos substituindo-os por laços de repetição. Assim 

sendo, o jogo continuava com o mesmo intuito, mas com uma execução diferente do 

proposto originalmente. Para isso, novas peças foram criadas para representar as 

estruturas de repetição, de maneira similar as suas respectivas formas no Scratch, para 

facilitar a conexão das atividades vistas em sala e vistas no laboratório.  

O terceiro jogo realizado cobria os assuntos de variáveis. Utilizando o tabuleiro 

criado no jogo das condicionais, novas cartas foram criadas, com o intuito de utilizar as 

cores dos tabuleiros para ganhar pontos. O conceito de variáveis foi inserido na variedade 

de pontos que existiam. Assim os participantes precisavam manter na memória 

quantidade de pontos diferentes para cada variável que o jogo trazia. A forma de ganhar 

pontos foi criada utilizando os conceitos de Se e Senão do jogo anterior visando 

consolidar mais esse assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em cada uma das atividades que foram aplicadas tivemos reações e resultados 

distintos, algumas vezes estes já eram esperados por nós, porém existiram também 

alguns retornos inesperados tanto positivamente quanto negativamente por parte das 

crianças. 

No primeiro jogo apresentado, as crianças ficaram bem animadas quando 

souberam que iriam aprender por meio de um jogo. Essa animação logo passou após os 

primeiros minutos de aplicação do jogo, a maioria das crianças entendeu os conceitos 

facilmente e o jogo começou a se tornar monótono. Para contornar isso foram 

adicionados obstáculos que deveriam ser ultrapassados pelas crianças na narrativa do 

jogo. Isso trouxe um desafio a mais e animou mais as crianças que jogaram até o fim da 

aula. 

No segundo jogo existiram algumas falhas de design detectadas no momento 

da aplicação, o que acabou tornando o jogo muito difícil e punitivo. No início nós não 

havíamos percebido essa falha, no entanto nos primeiros minutos de jogo já foi possível 

perceber que as crianças não estavam evoluindo na narrativa do jogo. Foram alteradas 

algumas regras para dar fluidez, e com isso todas as crianças jogaram o jogo até o final e 

saíram satisfeitas, até mais satisfeitas do que no primeiro jogo. 

O terceiro jogo, uma versão alterada do primeiro, não despertou interesse na 

maioria das crianças. Mesmo com as tentativas de alterar o jogo para torná-lo mais 
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interessante, grande parte das crianças pararam de jogar bem antes do fim do encontro. 

Com isso tivemos um retorno negativo por parte das crianças. 

Os resultados das aulas teóricas já puderam ser vistos imediatamente nas 

aulas práticas, já que os conceitos vistos na sala de aula ficaram muito mais evidentes e 

simples de entender nas aulas de Scratch no laboratório de informática. Não houve a 

necessidade de fazer analogias complicadas ou ligações com o dia a dia das crianças 

nessas aulas, pois isso já havia sido feito nas aulas teóricas e assim elas entravam bem 

mais preparadas para os laboratórios. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao final de cada aula apresentada as crianças davam suas opiniões a respeito 

do conteúdo e da forma com que as aulas eram ministradas. Na última aula também foi 

feito esse tipo de questionamento, porém desta vez também foi perguntado de forma 

geral, o que elas tinham achado de todas as aulas até o momento. Como esperado, 

grande parte das respostas corroboraram o que já havíamos perguntado individualmente 

em cada uma das aulas, porém surgiram algumas respostas interessantes que não 

tínhamos recebido ainda. Respostas de 2 crianças que não gostaram das aulas de 

Scratch no laboratório pois este era muito complicado e difícil de entender e 1 criança que 

não gostou de nenhuma atividade teórica que havíamos aplicado em sala de aula. Em 

suma, as atividades foram muito positivas em sua maior parte, a maioria das crianças 

tirou grande proveito do que nós tínhamos para ensinar a elas. A abordagem desplugada 

foi uma alternativa muito bem-vinda para que as aulas se tornassem mais lúdicas e 

didáticas e Scratch foi uma boa escolha visto que foi ele quem “deu vida” aos conceitos 

muitas vezes abstratos e sem ligação com o dia a dia. 
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RESUMO 

Os estudantes integrantes do PET-Matemática, no projeto de extensão 
Reforço Social Dom Bosco, levaram para suas oficinas o material dourado, o 
Tangram, os sólidos geométricos e as figuras planas, materiais disponibilizados 
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).  As atividades desenvolvidas 
tiveram por objetivo despertar o interesse dos alunos e possibilitar maior 
compreensão do conteúdo. Na primeira oficina, foi proposta aos alunos a 
construção de um Tangram e a utilização deste para formar novas figuras. Na 
segunda oficina, utilizando o material dourado, foram desenvolvidas as relações 
entre centena, dezena e unidade e exploradas algumas operações. E a terceira 
oficina contou com figuras geométricas, retratando as diferenças entre figuras 
planas e espaciais, suas nomenclaturas e características. Notou-se que o 
trabalho desenvolvido resultou em diferentes experiências e aprendizagens. O 
interesse e a colaboração dos alunos foram nítidos e, por meio de objetos e 
jogos, as oficinas tornaram-se mais dinâmicas. Além disso, a visualização dos 
materiais proporcionou a exploração de conceitos de forma concreta, o que 
garantiu maior compreensão por parte dos estudantes. Dessa forma, a utilização 
dos recursos disponibilizados pela UEL permitiu o enriquecimento das oficinas 
de matemática realizadas no Centro Social Dom Bosco. A aprendizagem 
matemática aconteceu de forma dinâmica, palpável e divertida, cumprindo, 
assim, o papel da Extensão Universitária: contribuir para a comunidade externa. 

 

Palavras-chave: Oficinas, Extensão Universitária e Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O grupo PET-Matemática da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

participa do projeto de extensão Reforço Social Dom Bosco, que atua na 

comunidade de Cambé. Para suas oficinas, que são ministradas pelos petianos, 
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o grupo levou materiais manipuláveis: o Tangram, o material dourado e os 

sólidos geométricos. Com isso, foi possível o manuseio e a exploração dos 

objetos pelos alunos do projeto, a fim de despertar interesse na área, assim 

como proporcionar formas alternativas de aprendizagem matemática.  

Considerando o objetivo geral do projeto de oferecer oficinas e reforço 

social aos alunos participantes, a experiência com os materiais manupuláveis 

possibilitou dinamizar o ensino de conceitos matemáticos. Cada oficina foi 

planejada para despertar o interesse dos estudantes, enriquecer a sala de aula 

e possibilitar às crianças a construção autônoma de conhecimento por meio 

dessa vivência. 

O tangram, um jogo chinês que consiste em montar figuras diversas com 

suas sete peças, sem sobrepô-las, em sala de aula, permitiu o desenvolvimento 

de raciocínio lógico, a percepção de formas geométricas e o estímulo do trabalho 

manual, aprimorando a coordenação motora dos alunos. O uso do material 

dourado trabalhou a compreensão das unidades, dezenas e centenas e, além 

disso, possibilitou a exploração das operações de soma e multiplicação. 

Ademais, a presença das figuras geométricas em sala de aula permitiu aprender 

de maneira palpável as diferentes formas geométricas, seus nomes e suas 

características (arestas, vértices e faces) e instigou a exploração e a 

experimentação dos objetos, reconhecendo-os em seu cotidiano.  

 

METODOLOGIA 

 

O processo de organização das oficinas inicialmente contou com um 

plano de aula, feito pelos integrantes do grupo PET, no qual constam os 

materiais necessários, as atividades que serão realizadas e quais conceitos 

serão tratados em cada dia. 

As oficinas foram aplicadas no Centro Social Dom Bosco na cidade 

Cambé/PR e separadas em três aulas. Na primeira oficina,foi proposta aos 

alunos a construção de um tangram; para isso, foi entregue a cada aluno uma 

cartolina, uma tesoura e uma régua, visto que todos deveriam fazer o seu 

tangram desde o princípio. Note que existem diversas maneiras de fazer esse 

jogo chinês. Por fim, foi proposta a utilização do Tangram para formar novas 

figuras.  

Na segunda oficina, o material dourado foi usado como ferramenta para 

representação de números e para ensinar o conceito de soma e multiplicação. 

Ele foi instrumentatizado com um jogo, que tinha por regra trocar o número que 

resultava ao jogar dois dados por cubinhos do material dourado; quando atingia 

10 cubinhos, o jogador trocava por uma barra e assim por diante. Dessa forma 

foram desenvolvidas as relações entre centena, dezena e unidade.  

Por fim, a terceira ofina foi de figuras planas  de E.V.A. (feitas pelos alunos 

do grupo PET) e sólidos geométricos. As figuras planas de E.V.A. foram 

distribuídas por todos os alunos do projeto e foi feita a discussão sobre as 

principais características de cada objeto e onde era possível encontrá-los no 
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cotidiano. Com as figuras planas em mãos, eram claras as diferenças e as 

similaridades delas em relação às figuras espaciais, permitindo, assim, assimilar 

os nomes e características destas também. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Notou-se que em cada dia de oficina o contato dos alunos com os 

recursos levados pelo grupo resultaram em diferentes experiências e 

aprendizagens. No dia em que o Tangram foi levado, apesar das dificuldades 

encontradas pelos alunos em construí-lo, principalmente motora, surgiu na sala 

um clima de colaboração entre eles, visto que aqueles que terminavam se 

propuseram a ajudar os que ainda não haviam concluído a atividade. Além disso, 

eles mostraram interesse e capacidade criativa em transformar figuras em 

imagens ou objetos diversos: por exemplo, quando, usando as peças do 

Tangram, montaram uma árvore de natal, um peixe e um unicórnio.  

Já no dia do material dourado, foi despertado nas crianças o interesse em 

achar a forma mais rápida de representar um número, como também o jogo 

trouxe a necessidade das crianças em somar, subtrair e multiplicar de forma 

diferenciada e cada vez mais efetiva e precisa. No final da oficina, foi realizada 

uma feira em que as crianças poderiam comprar utensílios de papel, que foram 

levados pelos integrantes do PET, como, por exemplo, bolo, frutas, entre outros, 

utilizando o material dourado como moeda, estimulando, dessa forma, uma visão 

concreta do nosso sistema econômico de troca. 

Por fim, com as figuras planas e com os sólidos geométricos, foi nítido 

o interesse das crianças em poder manusear objetos que antes eram apenas 

visualizadas como imagens. Ademais, o manuseio das figuras fez os estudantes 

notarem as diferenças entre elas e as classificarem em quantidade de lados. O 

contraste entre uma figura plana de E.V.A. e um sólido levado ajudou na 

compreensão das diferenças entre figuras planas e espaciais. No final da aula, 

todos os objetos já eram de conhecimento dos estudantes, com seus nomes, 

quantidade de arestas, faces e vértices esclarecidos para todos. 

 

CONCLUSÕES 

Após a experiência das oficinas, foi concluído pelos integrantes do grupo 

PET-Matemática que o contato dos alunos com os materiais manipuláveis 

enriqueceu as aulas de matemática oferecidas no Centro Social Dom Bosco. 

Enriquecimento tanto para os alunos do projeto quanto para os PETianos que 

ministraram as oficinas, visto que precisaram buscar novas formas de ensinar 

matemática, explorar os recursos que a universidade oferece  e lidar com 

situações que não apareceriam em uma aula tradicional. Por meio desses 

recursos, a aprendizagem de conceitos e operações matemáticas aconteceu de 

forma dinâmica, palpável e divertida, cumprindo, assim, o papel da Extensão 
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Universitária de contribuir para a comunidade externa com conhecimentos, 

práticas e materiais desenvolvidos no meio acadêmico.  
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RESUMO 
 

O Jornal “Na Contramão” com tiragem trimestral é uma das atividades desenvolvidas pelo 

grupo PET-Pedagogia. Baseia-se na determinação da Portaria n° 976/2010 e no Manual de 

Orientações básicas (MOB) que objetiva estimular o espírito crítico dos Petianos. O Grupo 

o compreende como um instrumento eficaz que auxilia na aproximação com a graduação, 

com intuito de expor temas que abarcam assuntos políticos, educacionais e sociais, além 

de apresentar questões referentes à Universidade Estadual de Maringá (UEM) e às 

atividades organizadas pelo Grupo. Nesse sentido, configura-se como uma atividade de 

ensino e extensão que estimula o espírito crítico, proporcionando enriquecimento cultural e 

intelectual dos leitores e escritores. O periódico é elaborado por uma comissão estabelecida 

no início de cada ano, sendo responsabilidade de seus integrantes a diagramação e a sua 

distribuição. É constituído por sete colunas, sendo que duas delas podem ser redigidas pela 

comunidade acadêmica. Essas colunas abordam questões atuais e reflexões voltadas para 

a qualificação técnica e cientifica dos graduandos, proporcionando aos leitores uma 

formação crítica, humana e profissional, tornando-os sujeitos mais críticos e sensatos nas 

discussões de temáticas contemporâneas, capazes de analisar a organização social 

vigente.  

 

Palavras-chave: Educação; Periódico; Formação crítica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Jornal “Na Contramão” é uma das atividades desenvolvidas pelo grupo PET- 

Pedagogia da UEM e consiste em um periódico com quatro edições anuais, publicadas 

trimestralmente, cujas colunas são elaboradas pelos Petianos e a comunidade acadêmica.  

Desse modo, engloba dois princípios da tríade universitária: ensino e extensão. 

O primeiro, no que concerne às temáticas, trata assuntos hodiernos, bem como a exposição 

de atividades desenvolvidas pelo Grupo. O segundo, no que tange à elaboração das 

colunas Espaço aberto e Eu falo é na Lata pela comunidade acadêmica, promove a 

interação entre professores e graduandos de Pedagogia e dos demais cursos. 

O periódico contempla o proposto na Portaria n° 976/2010, bem como o que está 

apresentado no MOB, pois estimula o espírito crítico e proporciona o enriquecimento 

cultural e intelectual dos que o redigem e o leem. 

Outrossim, a primeira edição do Jornal “Na Contramão” foi publicada no ano de 

1999, vindo a completar em 2019 vinte anos e setenta e cinco edições publicadas. O ano 

de 2015 foi de suma importância para o Jornal, visto que se conquistou o International 

Standart Serial Number (ISSN), identificação que concede caráter científico às publicações 

do periódico. 

Após a elaboração da edição ocorre sua distribuição para a comunidade 

acadêmica e externa, em formato físico e digital. Nesse sentido, o objetivo do presente 

trabalho é expor a importância do Jornal na formação crítica do sujeito Petiano e na 

contribuição da formação humana, profissional e cidadã dos graduandos.   

 

METODOLOGIA 

 

O planejamento do Jornal “Na Contramão” é elaborado todos os anos pela 

comissão responsável, sendo já definidas quais edições serão produzidas e distribuídas. 

Na comissão se designa uma pessoa para receber todos os textos, escritos pelos Petianos 

e pela comunidade acadêmica, e montar um arquivo único. Após isso, o arquivo é enviado 

à correção para uma docente egressa do curso de Letras da UEM e, após as devidas 

considerações, é diagramado e impresso para ser distribuído. 

Configura-se com as seguintes colunas: Aconteceu na UEM; Editorial; Coluna 

Educação; Sugestões de Leituras, Séries e Filmes; Espaços Aberto; Entrevista e Eu falo é 

na Lata. A primeira coluna descreve ocorrências da Universidade. O Editorial expõe de 

forma concisa os assuntos presentes no periódico. A Coluna Educação, por sua vez, é 

constituída por pesquisas pessoais realizadas pelos Petianos. As colunas Sugestões de 

Leitura, Séries e Filmes apresentam indicações de obras literárias e cinematográficas 

assistidas pelos integrantes do PET-Pedagogia. O Espaço Aberto é designado à 

comunidade externa. Já a Entrevista expõe resultados de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidos na Universidade. A coluna Eu falo é na Lata é direcionada aos 

acadêmicos, professores e funcionários que desejam expor opiniões, críticas e sugestões 

de melhorias no âmbito institucional.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Jornal “Na Contramão” é uma atividade pensada com base na filosofia do 

Programa de Educação Tutorial (PET) que se apoia na tríade: ensino, pesquisa e extensão, 

buscando proporcionar aos Petianos e à comunidade acadêmica o enriquecimento pessoal, 

cultural e profissional dos que o redigem e o leem. Abordam questões atuais e reflexões 

voltadas para a qualificação técnica e cientifica dos graduandos, proporcionando aos 

leitores uma formação crítica, humana e profissional, tornando-os sujeitos mais críticos e 

sensatos nas discussões de temáticas contemporâneas, capazes de analisar a organização 

social vigente. 

No que tange às qualificações técnicas, a atividade colabora para o 

desenvolvimento de conhecimentos relacionados à diagramação, ou seja, a formulação das 

colunas do Jornal. É uma atividade realizada em grupo que possibilita um trabalho 

integrado, a troca de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades fundamentais para 

a vida profissional.   

 

CONCLUSÕES 

 

Verificamos que o Jornal forma leitores, escritores e organizadores críticos, pois 

por meio da propagação do periódico, suscitamos reflexões e proporcionamos informações 

que impulsionam uma formação humana, cidadã e profissional. 

Além disso, mediante a editoração do Jornal, os Petianos desenvolvem 

diferentes habilidades como: diagramação, trabalho em equipe, espírito de liderança, 

aprimoramento da escrita, respeito pelas opiniões alheias, entre outras.  
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RESUMO 

 

Com o objetivo de desenvolver a integração dos petianos do PET Zootecnia 

com tema cultural, em conjunto com os demais grupos PET da UEM, foram 

realizadas durante o UNIPET Cultural de 2018 apresentações com temas que 

englobaram as seguintes áreas das artes: teatro, dança, música e 

representação literária. A organização para a realização de tal atividade foi feita 

por meio de comissões responsáveis por layout, estrutura e divulgação do 

evento. Alguns grupos se uniram para as apresentações, de modo que estas 

continham tempo estipulado para exibição do tema proposto. Os objetivos 

foram contemplados, pois o PET Zootecnia apresentou uma peça teataral 

sobre os personagens de Walt Disney, tendo realizado previamente ensaios 

regulares, o que resultou em uma apresentação dinâmica e consistente, com 

boa resposta do público presente. 

 

Palavras-chave: Cultura, Petianos, Unipet.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) realizam 

diversas atividades que vão além do curso de graduação aos quais estão 

vinculados. O PET Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), por 

exemplo, vem desempenhando 15 atividades no ano de 2019, muitas das quais 

são voltadas para os petianos pertencentes ao grupo. 

Na programação anual destas atividades estão inseridas as 

desenvolvidas pelo UNIPET UEM – União dos Grupos PET da Universidade 
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Estadual de Maringá, o qual é composto por 15 PET’s dos cursos de 

graduação ofertados pela Universidade Estadual de Maringá. Dentre tutores, 

bolsistas, não bolsistas e voluntários estão envolvidas 240 pessoas. 

Algumas das atividades desenvolvidas durante o ano letivo são  

estruturadas pela comissão do Ciclo de Atividades, que é responsável por 

desenvolver e realizar o PET na Praça, PET nas Escolas e UNIPET Cultural. 

As duas primeiras são atividades voltadas à comunidade e, a última é uma 

integração cultural desenvolvida pelos próprios petianos, sendo que a 

programação contempla apresentações com temas que abrangem várias áreas 

das artes como teatro, dança, poesia e música, que visam aprimoramento 

coletivo e individual dos grupos participantes. Dentro desse contexto,o conceito 

de arte é dito como uma experiência humana que transmite ideias e emoções, 

e para sua apreciação e entendimento é necessário aprender a observar, 

analisar, refletir e emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, 

materiais e modos de fazer arte (AZEVEDO JUNIOR, 2007). 

Assim, o objetivo do PET Zootecnia foi desenvolver nesta atividade 

uma integração dos membros petianos com a arte, por meio de uma 

apresentação teatral em homenagem aos personagens de Walt Disney na 

edição 2018 do UNIPET Cultural da UEM.  

 

METODOLOGIA 

 

No dia 24 de novembro de 2018, o UNIPET UEM realizou a edição 

do UNIPET Cultural no Auditório Nadir Cancian, com as apresentações 

ocorrendo das das 19h30 às 22h30. Dentro dos horários previstos, cada grupo 

teve tempo máximo de 15 minutos para realizar sua apresentação. Dos 15 

PET’s pertencentes ao UNIPET UEM, 13 puderam participar na data proposta, 

sendo que ao total foram feitas 10 apresentações, pois 3 grupos se reuniram e 

desenvolveram a atividade em conjunto. 

A organização foi feita por meio de comissões: layout, estrutura e 

divulgação, ficando o PET Zootecnia responsável pela última junto a outros 4 

grupos. Dentre as tarefas estavam organizar as ordens das apresentações e 

entretenimento do público entre os intervalos no dia de realização da atividade.  

O PET Zootecnia desenvolveu a peça teatral intitulada “Walt Disney: 

como tudo começou”, na qual durante quatro semanas de ensaios os petianos 

tinham como enredo contar as histórias do idealizador Walt Disney. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De modo geral, todos os grupos PET participantes da atividade 

fizeram apresentações de diversos temas, com boa aceitação pelo público. A 

peça teatral apresentada pelo PET Zootecnia está ilustrada na Figura 1. Além 

do teatro do PET Zootecnia, também foram feitas apresentações musicais de 

homenagem a grupos marcantes de nossa história, representação teatral de 
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textos literários e exibição de temas de comédia, os quais relatavam sobre o 

cotidiano dos petianos dentro do Programa de Educação Tutorial. 

 

Figura 1 – PET Zootecnia representando o elenco da peça teatral Walt Disney: 

como tudo começou, no UNIPET Cultural 2018. 

 

De modo geral, assim como FISCHER (1983) diz que a arte tem o 

papel de fazer o homem tornar-se capaz de conhecer e transformar o mundo 

em que vive, a apresentação cultural do UNIPET buscou englobar diversas 

áreas pertencentes às artes, instigando nos indivíduos que realizaram as 

exibições uma nova perspectiva sobre determinados temas e, do mesmo 

modo, no público que assistiu, um olhar crítico, analítico e de opinião. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os objetivos da atividade foram contemplados, pois além da 

integração entre os membros do PET Zootecnia UEM durante os ensaios, 

houve feedback positivo por parte do público que prestigiou a apresentação.  
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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento da sociedade moderna há também o aumento na 

produção de bens que necessitam das mais variadas classes de substâncias. 

Tais substâncias podem ser muitas vezes, perigosas e durante o transporte 

logístico ocorrer acidentes que oferecem riscos à população e ao meio 

ambiente. Cita-se como exemplo, um caminhão transportando um líquido 

inflamável que tomba em uma área urbana, onde além dos riscos já 

comentados se torna perigoso também à equipe destinada ao local, como o 

corpo de bombeiros. O grande problema é quando não é possível realizar a 

devida identificação da substância, seja por perda dos documentos ou por ser 

um transporte clandestino, dificultando o trabalho dos agentes. Nesse sentido o 

Grupo PET química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná está 

trabalhando em conjunto com a defesa civil para desenvolver testes rápidos 

que facilitam o trabalho dos agentes na contenção e remediação dos possíveis 

acidentes que envolvam produtos perigosos. 

 

 

Palavras-chave: Defesa Civil, identificação de substâncias, PET química. 
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INTRODUÇÃO 

 

O modo rodoviário é responsável por 62,4% do transporte de carga 

no Brasil. Uma porcentagem significativa se refere ao transporte de 

substâncias do setor químico e petroquímico e esse aumento da demanda por 

transportes acompanha o desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, é 

necessário adequações do sistema de transporte, garantindo proteção e 

segurança, tanto para o motorista que transporta a substância quanto para os 

demais usuários da via e ao meio ambiente. 

Substâncias químicas liberadas no meio ambiente por meio de 

vazamentos, dependendo de suas características físicas, químicas e 

toxicológicas podem causar impactos diferentes. [1] 

A Defesa Civil é um conjunto de ações preventivas com o objetivo de 

evitar desastres e minimizar os impactos para a população. Em caso de 

acidentes, uma das primeiras ações a ser realizada é a classificação e 

identificação dos produtos envolvidos. A identificação das substâncias é feita 

por meio da simbologia de risco, onde há um painel de segurança e um rótulo 

de risco, como mostrado na Figura 1. Cada número de risco corresponderá à 

uma determinada substância (80-substância corrosiva, 642-sólido tóxico que 

reage com a água etc.). [2] 

 

 
 

Figura 1. Painel de segurança e código de risco 

 

No momento em que a Defesa Civil não possui esses dados, os 

riscos se tornam ainda maiores por não saberem com qual substância estão 

lidando. Isso pode ocorrer pela falta de documentação, seja pela sua perda 

durante o acidente ou ser uma carga clandestina. Tal fato coloca em risco a 

equipe destinada ao local, à população e ao meio ambiente.  

Portanto, o objetivo é criar Dispositivos de Detecção Rápida (DDR), 

que facilite o trabalho dos agentes na identificação de substâncias mais 

transportadas no Oeste do Paraná. 
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METODOLOGIA 

 

O Grupo PET Química da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná se dividiu em três grupos de trabalho. O primeiro grupo está focado em 

testes para determinação de metanol em etanol e a identificação desses 

compostos em caso de acidentes. 

O segundo grupo é focado na elaboração de testes simples e 

rápidos para a identificação de três agrotóxicos que estão entre os mais 

transportados no Estado do Paraná, o glifosato, o basagran® e a atrazina. Os 

testes estão sendo feitos ainda em laboratório e baseia-se na formação de 

complexos e consequentemente alteração de cor da solução quando os 

agrotóxicos são misturados com soluções diluídas de cloreto de cobre II 

(CuCl2), cloreto de magnésio (MgCl2), sulfato de ferro III [Fe2(SO4)3] e cloreto 

de zinco (ZnCl2), todas em concentração de 1x10-2 mol∙L-1. 

O terceiro grupo trabalha com detecção de gases, especialmente o 

gás amônia (NH3). Os testes estão sendo feitos com a utilização de fibras 

poliméricas dopadas com indicador ácido-base. Para isso, utilizando o método 

de eletrofiação, 10 mL de solução de poliacetato de vinila (PVA) 8% m/v foi 

preparada com agitação magnética constante em banho-maria a 80 °C. Após a 

dissolução completa do PVA foi adicionado 25% em volume de álcool e 1% do 

indicador fenolftaleína. A solução foi eletrofiada utilizando 15 kV com uma 

distância de 10 cm entre o coletor rotativo em que se forma o filme e a ponta da 

agulha de onde sai a solução. Após toda a solução ser transferida da seringa 

para o coletor, o filme polimérico é removido e a alteração de cor é testada 

quando vapor de amônia entra em contato com o filme. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme a Resolução ANP nº 696/2017 o teor de metanol no etanol 

anidro deverá ser de no máximo 0,5%. A identificação é realizada por meio da 

alteração de cor como mostrado na Figura 2. 
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Figura 2. Tubo1: Metanol; Tubo2: Etanol; Tubo3: Metanol 0,5% em etanol; Tubo4: Metanol em 
excesso  

 

O produto da reação deverá ser de cor púrpura, o que durante os 

testes ainda não foi possível detectar de forma nítida (tubo 3 e 4). Por esse 

motivo, outras técnicas deverão ser testadas, além da tentativa de substituição 

dos reagentes. [3-4] 

Para a identificação de agrotóxicos utiliza-se reações que envolvam 

reagentes simples e de fácil manuseio para alterar a coloração de soluções. A 

Figura 3 mostra tubos o comportamento das soluções dos agrotóxicos quando 

reagidos com as soluções dos metais. 

 

 
Figura 03. Comportamento das soluções de agrotóxicos frente à reação com soluções de 

metais. 

 

Os testes para essa identificação ainda estão no início e o objetivo é 

verificar a ocorrência de precipitados e alteração de cor. 

Para a detecção de gases desenvolveu-se um filme polimérico de 

PVA dopado com fenolftaleína que na presença de vapores básicos, como o 

gás amônia, muda de coloração para um tom rosado (Figura 04). 

 

 
 

Figura 04. a) seringa com a solução; b) eletrofiador rotativo. O filme é formado no rolo 
recoberto com papel alumínio; c) filme obtido com poliacetato de vinila 8% m/v, 25% em 

volume de álcool e 1% do indicador ácido-base fenolftaleína. 
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CONCLUSÕES 

 

Dentre os três testes de identificação, a detecção de gases obteve 

resultados satisfatórios até o momento. A fase de testes referente à este e aos 

outros meios de identificação continuará, pois a médio e longo prazo, este 

projeto de extensão tem o objetivo de se tornar um programa, à fim de 

aumentar as pesquisas voltadas às mais diversas substâncias químicas. 
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RESUMO 

 

 O trabalho intitulado “Recepção de Escolas de Educação Básica na IES: 

atendendo demandas e auxiliando na formação continuada dos/as 

professores/as do Ensino Básico” vem sendo atuante desde 2009 e oficializa de 

forma concreta um dos princípios do Grupo PET Química: disseminar a ciência. 

A fim de atender a esse objetivo, é necessário abordar os meios de estudar a 

ciência, apropriando-se para tanto de estratégias possíveis dentro da área de 

Química. É por meio deste projeto que se objetiva uma aproximação entre a 

Universidade e os/as estudantes de Ensino Fundamental e Médio, mostrando 

que a universidade é possível a todos/as. Outro objetivo é transmitir as inúmeras 

oportunidades acessíveis a eles no âmbito universitário. Com isso, busca-se 

promover a divulgação científica em uma linguagem simplificada, mostrando que 

a ciência não precisa existir separadamente do contexto social e distante da 

comunidade externa, visando despertar o interesse dos/as discentes para o 

contexto científico. Essa ênfase na ciência não precisa se limitar tão somente à 

carreira científica e suas descobertas e contribuições para a humanidade, mas 

também apresentando a responsabilidade da academia para a formação 

continuada dos/as professores/as envolvidos na visita, atendendo à demandas 

que os profissionais sentem dificuldades em trabalhar em sala de aula. Toda 

essa reflexão é realizada visando contribuir para a formação crítica e cidadã 

dos/as alunos/as que visitam a Universidade para que um dia estejam 

vivenciando também essa experiência transformadora e possam contribuir com 

a ciência brasileira. Tendo em vista os objetivos do projeto, este tem como foco 

principal o atendimento às escolas de caráter público, uma vez que a demanda 

dessas instituições por atividades com essa característica de incentivo aos 

estudantes é elevada e necessária. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto consiste na recepção de alunos/as de Escolas da Educação Básica de 

Curitiba e região metropolitana no Departamento de Química da UFPR. O 

primeiro contato veio de uma demanda de uma escola da rede pública, o docente 

que fez o contato trazia uma dúvida em relação à experimentação como 

ferramenta para o ensino de Química. Percebendo a importância da demanda e 

a falta de comprometimento da Universidade para com a sociedade neste 

sentido de formação continuada para os professores da rede Municipal e 

Estadual, o projeto surgiu dentro do PET Química UFPR. O projeto propõe um 

formato diferente de extensão, trazendo as escolas para o Departamento, 

exteriorizando os desenvolvimentos da Universidade dentro dos pilares ensino, 

pesquisa e extensão, bem como as possibilidades de acesso e permanência 

dos/as alunos/as na instituição. 

“[...] As políticas educacionais, embora pareçam demonstrar uma preocupação 

com a formação continuada do profissional docente, limitam-se a disponibilizar 

recursos para a realização de ações circunscritas a cursos de formação muitas 

vezes ligeiros com temáticas que consideram prioritárias, em detrimento do 

debate ampliado sobre uma formação que inclua idéias e propostas devidamente 

acordadas por representantes de todos os segmentos escolares, associadas a 

mecanismos efetivos de acompanhamento e avaliação das atividades 

executadas.” 

(SANTOS, 2002) 

Por atender demandas das escolas, muitas vezes sendo alunos/as de séries 

bem distintas, é preciso que as atividades realizadas na visita contemplem o 

objetivo em todos/as os/as estudantes, necessitando de um planejamento 

específico para cada visita. As abordagens são realizadas de acordo com a 

demanda da escola e do/a professor/a responsável, cada visita necessita de 

petianos/as que pensem e estruturem a atividade de forma completa para suprir 

tal demanda. Posteriormente, em outra visita, abordagens distintas podem 

aparecer, sendo necessário pensar e estruturar novamente as atividades. Tem-

se por (SANTOS JÚNIOR, 2013) que a extensão promove ações integradas 

entre as várias áreas do conhecimento, podendo favorecer a aproximação de 

diferentes sujeitos admitindo, assim, a multidisciplinaridade e o desenvolvimento 

de uma consciência cidadã; permitindo que os estudantes extensionistas, no seu 

processo de formação, sejam entendidos como sujeitos comprometidos com a 

mudança e capazes de se colocarem no mundo com uma postura mais ativa e 
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crítica diante dos problemas da sociedade. Este projeto garante o aprendizado 

necessário para a formação dos/as discentes 

petianos/as como agentes transformadores da sociedade e atua de forma 

colaborativa na resolução de problemas vindos da comunidade escolar. 

Além disso, se utiliza das visitas para divulgação acadêmica e científica, 

apresentando de forma superficial as pesquisas realizadas dentro do 

Departamento de Química e quais sua importância para com o desenvolvimento 

da sociedade. Devido ao atual cenário político mencionar o papel da 

universidade pública como produtora da maior parte de conhecimento científico 

e importante meio de transformação social para a sociedade é fundamental. 

Dessa forma dialoga-se com os/as alunos/as de todas as idades a importância 

da Universidade Pública, indicando a eles/as as possibilidade que terão dentro 

da instituição, e a importância que esta tem para a sociedade. 

 

METODOLOGIA 

 

As visitas são agendadas previamente de acordo com a disponibilidade do grupo 

e da escola. É realizado um cronograma de atividades para o dia pelos/as 

petianos/as e procura-se manter o contato com a escola para que seja 

desenvolvidas atividades que sejam de interesse e importância para os/as 

alunos/as e professores/as. Para isso, é solicitado previamente ao responsável 

da escola, informações sobre a característica da escola e dos/as estudantes, 

como séries em que se encontram e quais assuntos não são abordados em sala 

de aula que poderiam agregar para a formação deles/as. 

De maneira geral, em cada visita, é feita uma apresentação inicial sobre a 

Universidade, sobre as pesquisas realizadas no Departamento, as 

oportunidades que podem ser exploradas dentro do contexto universitário e 

acadêmico além das peculiaridades ofertadas por cada curso especificamente, 

bem como seu funcionamento ora no âmbito acadêmico quanto em pesquisas, 

sobre o grupo PET Química e sua função social, e também outros programas 

presentes no Departamento de Química da UFPR. São apresentados 

experimentos químicos englobando temas pertinentes ao conteúdo abordado em 

sala de aula, que contemplem o cotidiano dos/as alunos/as; em caso de 

demanda com relação a algum tema em específico solicitado pelo/a professor/a 

da escola os experimentos são realizados acerca do tema com foco em 

desenvolver o espírito crítico, visando estimular a observação e explicação 

científica sobre os fenômenos abordados, podendo ser estes tais como tensão 

superficial da água, reações químicas e densidade. Os experimentos são 

facilmente reprodutíveis e com baixo grau de periculosidade, tais como coluna 

de cores, indicador ácido-base de beterraba, geléca, elevador de naftalina e teste 

de chama. Esse tipo de abordagem mais simples, facilita a reprodutibilidade dos 

experimentos por parte dos estudantes, o que desperta ainda mais a curiosidade 

e atrai ainda mais a atenção para a realização e explicação por trás do fenômeno 

observado, além de reproduzir o experimento conseguir assimilar a temática com 
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o seu cotidiano, fazendo com que o aprendizado seja mais efetivo. Durante a 

visita, jogos químicos também são abordados, tais como bingo, trunfo e jogo da 

memória, esse momento da visita é pensado para mostrar de forma prática e 

lúdica que a química não pode ser limitada a um laboratório de pesquisa apenas. 

Em outro momento os/as 

estudantes são convidados a conhecer os laboratórios do departamento, onde 

um/a aluno/a de Pós-Graduação, ou de Graduação atuante em Iniciação 

Científica, explica sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa e sua 

área de atuação. Vale ressaltar que cada visita é adaptada de acordo com a 

série escolar e o número de alunos/as participantes, o que torna cada visita 

única. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A realização da atividade consegue cumprir com êxito os objetivos 

propostos, despertando nos alunos o interesse pela ciência, de forma concreta, 

além de elucidar sua importância na sociedade externa, para além dos muros da 

universidade. Foram em torno de 26 escolas contempladas pelo projeto desde o 

inicio, em 2009, até este ano, impactando na vivência de mais de 300 alunos/as. 

Tanto os/as alunos/as de ensino fundamental como os/as do ensino médio 

demonstram grande entusiasmo quando ocorre a explicação das oportunidades 

que existem tanto no Departamento de Química quanto na Universidade no 

geral. Mas é na realização dos experimentos que é visível a euforia dos/as 

alunos/as, e com as várias perguntas subsequentes é possível perceber que o 

objetivo de promover a divulgação científica foi alcançado com sucesso. Revela-

se também na reação dos/as alunos/as que há aprendizagem por meio da 

experimentação e apreensão pessoal dos significados, o que favorece o 

desenvolvimento da curiosidade epistemológica, indispensável para a 

aprendizagem crítica. Além disso, essa atividade possibilita aos petianos/as 

desenvolverem uma linguagem acessível ao nível básico de ensino que têm 

demonstrado mais interesse a cada ano pelas visitas ao departamento. 

Foi possível identificar a gratificação dos/as professores/as que 

fizeram o primeiro contato, os/as quais dizem da importância da atividade para 

com seus/suas alunos/as com a abordagem diferenciada e contextualizada nas 

atualidades da Universidade, no qual se reitera a importância de manter uma 

formação continuada para com os profissionais do Ensino Básico; “embora as 

Instituições de Educação Superior (IES) já tenham destinado parte de seu tempo, 

recurso e espaço para a formação inicial desses profissionais, sabe-se que os 

conhecimentos estão sempre em processo de transformação e que, por isso, é 

importante que o/a professor/a esteja em constante renovação. O conhecimento 

científico não é uma verdade absoluta, é construído, questionado e reelaborado 

historicamente e as IES, por meio do estudo e da pesquisa, tem subsídios 

suficientes para trabalhar tais conhecimentos e as formas de transpô-los à 

educação básica pela via da formação continuada do professor deste nível de 
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ensino.” (CARVALHO, 2010). Para o/a aluno/a petiano/a este se sente motivado 

a cada visita, as quais demonstram o papel transformador para o aprendizado 

dos/as alunos/as das escolas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Fica explícita a importância da realização do projeto, quando pode ser 

percebida a mudança na percepção dos estudantes sobre a Universidade como 

um todo. O projeto consegue instigar os estudantes a respeito da complexidade 

da ciência e sua inserção de forma subjetiva no dia a dia de cada indivíduo.  
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RESUMO 

 

O grupo PET Agronomia foi criado com o objetivo de estimular alternativas ao 

modelo tradicional de educação, no qual o ensino, a pesquisa e a extensão estejam 

contidos de forma indissociada. E, por isso, dentre as suas atividades são realizadas 

algumas campanhas sociais com o intuito de beneficiar e aumentar a qualidade de 

vida dos favorecidos. Assim sendo, nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas 

quatro campanhas sociais pelo referido grupo, sendo elas: duas campanhas de 

arrecadação para crianças carentes do município de Marechal Cândido Rondon, 

uma apresentação de espetáculo artístico que aconteceu nos corredores do bloco 

de Agronomia da UNIOESTE – campus Marechal Cândido Rondon e uma ação 

entre amigos em prol de um tratamento de câncer. As mesmas resultaram em 

benefício tanto para a sociedade acadêmica quanto ao município de Marechal 

Cândido Rondon, promovendo, principalmente, o desenvolvimento da cidadania de 

todos os envolvidos. 

Palavras-chave: campanha social, extensão, responsabilidade social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Responsabilidade social é um tema discutido com muita atenção e está 

em evidência em nível mundial, inclusive no Brasil, quer no âmbito acadêmico quer 

no profissional, empresarial ou governamental, sendo que seu entendimento está 

alicerçado em atitudes e ações que visam a melhorar a qualidade de vida 

(COMISSÃO DE ESTUDOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2007). 

Enquanto o marketing social, conforme Andreasen (2002), é a análise, o 

planejamento, a execução e a avaliação de propagandas projetadas para influenciar 

o comportamento voluntário de públicos alvos com o intuito de melhorar seu bem-

estar pessoal e da sociedade. Sendo a campanha social identificada como a 

finalidade não comercial que ele busca alcançar. 

Tendo isso em vista, a universidade abriga uma diversidade de povos 

com variedade de costumes e culturas, os quais partilham e compartilham suas 
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vidas e, muitas vezes, também as suas dificuldades. Neste contexto, é de grande 

importância à realização de campanhas sociais no meio acadêmico, bem como na 

sociedade como um todo, permitindo a melhoria de vida de classes menos 

favorecidas e o crescimento como cidadão dos acadêmicos. 

O grupo PET Agronomia, foi criado com o objetivo de estimular 

alternativas ao modelo tradicional de educação, possibilitar o envolvimento dos 

docentes e discentes em um processo de educação mais complexa e comprometida 

com a transformação da realidade regional, no qual o ensino, a pesquisa e a 

extensão estejam contidos de forma indissociada. E, por isso, dentre as suas 

atividades são realizadas algumas campanhas sociais com o intuito de beneficiar e 

aumentar a qualidade de vida dos favorecidos, assim como promover o 

desenvolvimento da cidadania de todos os envolvidos, fazendo também o uso do 

marketing social. 

Em 2018 e 2019, foram realizadas quatro campanhas sociais pelo referido 

grupo, sendo elas: duas campanhas de arrecadação para crianças carentes do 

município de Marechal Cândido Rondon, uma apresentação de espetáculo artístico 

que aconteceu nos corredores do bloco de Agronomia da UNIOESTE – campus 

Marechal Cândido Rondon e uma ação entre amigos em prol de um tratamento de 

câncer. 

Desta forma, este resumo tem por objetivo descrever estas atividades e 

demonstrar o seu impacto na comunidade acadêmica e no município de Marechal 

Cândido Rondon.  

 

METODOLOGIA 

 

Para facilitar o entendimento, as metodologias das atividades citadas 

serão descritas separadamente. 

As campanhas do Dia das Crianças foram realizadas em parceria com a 

Associação Atlética Acadêmica de Engenharia da UNIOESTE Toledo e Marechal 

(Bisão) e ocorreram nos meses de setembro e outubro de 2018 e 2019, para serem 

entregues no Dia das Crianças (12 de outubro) dos respectivos anos. Na primeira 

edição, os pedidos de arrecadação foram para brinquedos, conforme a arte para a 

divulgação da campanha na Figura 1, os quais foram doados para a Escola 

Municipal Criança Feliz, em Marechal Cândido Rondon. As doações foram 

realizadas diretamente com os membros do grupo PET – Agronomia ou por meio 

das caixas que foram dispostas pela UNIOESTE. 
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Figura 1. Arte para a divulgação da 1ª Campanha do Dia das Crianças realizada em 2018, em 

Marechal Cândido Rondon. 

 

Na segunda edição da campanha, as arrecadações foram para 

brinquedos, alimentos, roupas e calçados, conforme demonstrado na arte para a 

divulgação na Figura 2. As doações foram arrecadadas da mesma forma que na 

primeira edição. Entretanto, no ano de 2019, os materiais arrecadados foram 

destinados a famílias carentes do município de Marechal Cândido Rondon, as quais 

foram disponibilizadas pela Prefeitura Municipal do município, que informou todos os 

dados necessários para a destinação das doações. 

 

 
Figura 2. Arte para a divulgação da 2ª Campanha do Dia das Crianças realizada em 2019, em 

Marechal Cândido Rondon. 
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Ambas as campanhas foram divulgadas nas redes sociais do grupo e em 

forma impressa nos murais da universidade. 

Já a apresentação de espetáculo artístico ocorreu sem aviso prévio, na 

manhã do dia vinte e dois de maio de 2019, nos corredores do bloco do curso de 

Agronomia da UNIOESTE – campus Marechal Cândido Rondon, a qual foi 

viabilizada através de uma parceria do PET – Agronomia com o grupo da Oficina 

Circense da Escola de Artes da Secretaria Municipal de Cultura de Marechal 

Cândido Rondon e a Associação Toledana de Circo. O espetáculo foi por conta das 

crianças que descontraíram o ambiente dos estudantes e professores durante o 

intervalo entre as aulas (Figura 3).  

 
 

Figura 3. Apresentação artística das crianças da Associação Toledana de Circo, realizada na 
UNIOESTE – campus Marechal Cândido Rondon. 

 

A ação entre amigos em prol de um tratamento de câncer (Figura 4) 

ocorreu através de parcerias entre o grupo PET – Agronomia, a Associação Atlética 

Acadêmica de Engenharia da Unioeste Toledo e Marechal (Bisão), Associação 

Atlética Acadêmica do C.C.H.E.L. (Bodão) e o Centro Acadêmico de Agronomia, que 

juntos viabilizaram a venda de pizzas, a fim de arrecadar fundos para auxiliar no 

custeio de um tratamento de câncer ósseo para o filho de uma colaboradora da 

UNIOESTE – campus Marechal Cândido Rondon, o nome dos envolvidos não foi 

divulgado a pedido da colaboradora. A ação foi divulgada nas redes sociais do grupo 

PET – Agronomia, das atléticas e do Centro Acadêmico de Agronomia. 
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Figura 4. Arte para divulgação da Ação Entre Amigos realizada em 2019 em prol de um tratamento 

de câncer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As campanhas do Dia das Crianças resultaram em diversos brinquedos, 

roupas, alimentos e calçados que puderam alegrar e beneficiar dezenas de crianças. 

Seguem imagens das doações da 2ª Campanha do Dia das Crianças e de uma 

entrega à família realizada pelo grupo PET - Agronomia: 

 

 
Figura 5. Arrecadações da 2ª Campanha do Dia das Crianças realizada em 2019, em Marechal 

Cândido Rondon. 
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Figura 6. Entrega de uma parte das doações a uma família do município de Marechal Cândido 

Rondon. 

 

Quanto à apresentação artística, todos os acadêmicos das turmas de 

Agronomia e alguns do bloco de Educação Física, que se encontra ao lado do bloco 

de Agronomia, além dos professores das respectivas turmas, puderam prestigiar e 

se entreter com o espetáculo circense realizado pelas crianças. 

A ação entre amigos, por sua vez, resultou na venda de duzentas e trinta 

e quatro pizzas (234), acarretando em R$ 1.755,00 que foi destinado a funcionária 

colaboradora. 

CONCLUSÕES 

 

As campanhas citadas resultaram em benefício tanto para a sociedade 

acadêmica quanto ao município de Marechal Cândido Rondon, promovendo, 

principalmente, o desenvolvimento da cidadania e empatia de todos os envolvidos. 
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RESUMO

No  período  pré-vestibular,  é  comum  que  alguns  vestibulandos

apresentem uma noção errônea de como são os cursos de graduação e, ao

ingressarem na universidade, ficam por diversas vezes frustrados com o que o

curso realmente oferece. Como uma alternativa a essa situação, foi criada em

2013, a Oficina de Vestibulandos, pelo Programa de Educação Tutorial (PET)

Computação  da  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR).  Este  projeto

apresenta como principal objetivo orientar possíveis vestibulandos dos cursos

de  Ciência  da  Computação  e  Informática  Biomédica  do  Departamento  de

Informática da UFPR. Antes do término das inscrições do vestibular da UFPR,

é realizada uma oficina na qual apresentamos e diferenciamos os principais

cursos  de  computação  ofertados  pelas  universidades  públicas  de  Curitiba:

Ciência  da  Computação (UFPR),  Informática  Biomédica  (UFPR),  Tecnologia
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em  análise  e  desenvolvimento  de  sistemas  (UFPR)  e  Engenharia  da

Computação(Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  -  UTFPR).  Além

disso,  introduzimos  alguns  conceitos  básicos  da  área,  como  a  ideia  de

algoritmos e lógica computacional, sempre utilizando uma linguagem básica de

programação. A oficina é realizada dentro dos laboratórios do Departamento de

Informática da UFPR, no qual os vestibulandos já se familiarizam e conhecem

toda  a  estrutura  do  Departamento.  A divulgação  é  feita  tanto  na  Feira  de

Profissões da UFPR, quanto em escolas e cursos pré-vestibulares de Curitiba.

Desde sua criação foram realizadas sete edições do projeto. Ao fim de cada

edição,  coletamos o  feedback dos participantes,  sendo que os relatos mais

recentes confirmaram que a oficina tem ajudado os vestibulandos a escolherem

seu curso.

Palavras-chave: Pré-vestibular; Evasão; Ensino de Computação; 

Vestibulandos.

INTRODUÇÃO

É comum enfrentar angústias e incertezas quando o assunto é escolher

uma profissão, visto que isso é uma decisão de grande impacto na vida das

pessoas,  logo  não  deveria  ser  tomada  sem  referências.  Uma  escolha

precipitada ou equivocada pode levar ao descontentamento, arrependimento, e

muitas vezes, à evasão do curso já nos primeiros semestres (MORAES, 2016).

Nos cursos de Informática Biomédica e Ciência da Computação ofertados pelo

Departamento de Informática da UFPR, são constatadas taxas de evasão de

44,42% e 42,45%, respectivamente. Sendo o curso de Informática Biomédica,

proporcionalmente, um dos cursos com maior taxa de evasão da universidade.

Focando  nos  pilares  de  ensino  e  extensão,  componentes  da  tríade

“ensino,  pesquisa  e  extensão”  que o  PET Computação se  baseia,  o  grupo

propõe  um  projeto  que  visa  orientar  possíveis  vestibulandos  e,
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consequentemente, tentar reduzir a taxa de evasão dos cursos de Informática

da região de Curitiba.

METODOLOGIA

O  projeto  é  elaborado  e  pensado  para  ser  descontraído  e  o  mais

informativo  possível,  esperando  a  participação  de  pessoas  que  já  tenham

conhecimentos  sobre  a  área  ou  mesmo que  nunca  tiveram contato  com a

programação. Visando o maior número de participantes, é dada uma ênfase na

divulgação da oficina. Para tanto, o projeto é divulgado em escolas, cursinhos

pré-vestibulares e, principalmente, durante a Feira de Profissões da UFPR, na

qual conseguimos alcançar nosso principal e maior público. Em nosso  stand,

durante  a  feira,  distribuímos  folhetos  e  repassamos mais  detalhes  sobre  a

oficina. Além dessa divulgação presencial, a oficina também é promovida pelas

redes sociais e pelo site do PET Computação.

Em 2019 foram realizadas duas oficinas com duração de 3 horas cada

uma, no mesmo dia. Contando com o mesmo conteúdo programático,  uma

oficina foi realizada na parte da manhã e a outra à tarde, conseguindo assim,

abranger  ainda  mais  participantes.  Na  primeira  hora  de  oficina,  foram

realizadas palestras e conversas explicando as principais diferenças dentre os

cursos  de  Ciência  da  Computação,  Informática  Biomédica,  Tecnologia  em

Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  e  Engenharia  da  Computação,

sanando as dúvidas que surgiram a respeito dos cursos. Em paralelo, foram

informados também os recursos que as instituições públicas possuem e toda a

estrutura oferecida para que os alunos tenham uma formação de qualidade.

Em algumas edições anteriores, professores da área ou até membros de outros

PET são chamados para fornecer ainda mais informações sobre os cursos,

como na edição de 2017 em que o PET Engenharia de Computação da UTFPR

-  Campus  Curitiba  foi  convidado  para  apresentar  seu  curso,  fornecendo

também uma visão interna sobre a estrutura do campus e aulas da UTFPR.
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Nas horas seguintes da oficina,  o objetivo é repassar  conhecimentos

básicos  de  algoritmos  e  linguagens  de  programação.  Primeiramente,  é

realizada uma introdução do que seria um algoritmo, de um modo totalmente

descontraído  para  manter  os  participantes  atentos.  Após  isso,  é  dada  uma

introdução em linguagens de programação e as estruturas que elas possuem,

sempre  pensando  em  participantes  que  nunca  tiveram  contato  com  essas

tecnologias.  A  linguagem  de  programação  Python (ROSSUM,  2001)  foi

escolhida para ser utilizada nas oficinas por se tratar de um de uma linguagem

de  fácil  aprendizado  e  que  se  abstrai  de  vários  detalhes  que  não  são

pertinentes  às  aulas,  sendo  uma  linguagem  poderosa  e  adequada  para

iniciantes  em  computação.  Concomitante  com  o  Python,  são  propostos

exercícios para que o participante acompanhe e tenha uma maior absorção

sobre  a  linguagem,  de maneira  lúdica  e  que contribua para  o  aumento  do

interesse na área da computação (MARQUES, 2011).

Ao  término  de  cada  oficina,  é  pedido  para  os  participantes  que

preencham um formulário de  feedback, para que quaisquer pontos negativos

possam ser melhorados para a próxima edição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  cada  aplicação  do  projeto,  os  resultados,  juntamente  com  os

feedbacks,  são  analisados  pela  organização  para  que  sejam  levados  em

consideração para a próxima edição tornando esta ainda melhor. O feedback é

feito  em  duas  partes,  um  sobre  a  oficina  em  si,  perguntando  sobre  os

instrutores, o material,  o conteúdo, a didática e possíveis sugestões para o

futuro.  O  outro  feedback procura  saber  se  as  oficinas  ajudaram  os

vestibulandos a escolher o curso ou, pelo menos, esclarecer a diferença entre

eles. Na edição de 2019, 71% dos participantes responderam que vão prestar

vestibular para um curso da área da computação e os outros 29% responderam
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que  prestarão  vestibular  para  outros  cursos.  Sendo  que  destes,  92%

responderam que a oficina os ajudou na escolha do curso. 

Uma das principais dificuldades da oficina é a divulgação e o trabalho

para atingir o público-alvo. O maior local de divulgação permanece sendo a

Feira  de  Profissões  da  UFPR,  que  ocorre  dias  antes  da  oficina.  A

disponibilidade dos estudantes também é um problema enfrentado, tendo em

vista que a oficina ocorre durante os dias úteis da semana e, apesar de ser em

dois turnos, muitos estudantes, em seu último ano do ensino médio, realizam

outras atividades no contraturno. A hipótese levantada do ano de 2019 foi que a

oficina poderia ser realizada em um só turno, de 3 horas, no sábado. Contudo,

por  ser  no  final  de  semana,  foram enfrentados  diversos  problemas  para  a

reserva dos laboratórios do Departamento de Informática para a utilização na

oficina. Apesar disso, essa proposta será discutida para a realização da oficina

de 2020, visando sempre aumentar o número de participantes na Oficina de

Vestibulandos.

CONCLUSÕES

A Oficina  de  Vestibulandos  é  uma  das  formas  do  PET Computação

enfrentar o problema da evasão dos alunos no Departamento de Informática

antes mesmo da entrada nos cursos. O projeto tem um viés de extensão, um

dos  principais  pilares  da  universidade  pública,  pois  permite  que  os

participantes,  não alunos da UFPR,  tenham uma experiência  de  como é a

graduação e possam ver os conhecimentos que os alunos do curso têm para

passar. Existe a intenção que os futuros alunos tenham um contato antecipado

com  conteúdos  de  importância  para  o  curso,  auxiliando  assim,  que  estes

entrem  na  universidade  preparados  para  as  atribuições  que  os  cursos  de

graduação exigem.  Isso  auxilia  tanto  a coordenação do curso  e  os alunos,

quanto a comunidade externa. A recepção do projeto é muito positiva e motiva
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o  grupo  a  continuar  desenvolvendo  este  projeto  todos  os  anos,  sempre

dispostos a melhorar a didática e abranger pessoas de diversas áreas. Desta

forma, a Oficina de Vestibulandos é um projeto que visa a integração entre a

graduação, os petianos e a comunidade externa, permitindo a democratização

da vivência e dos conhecimentos que podem ser obtidos em uma instituição de

ensino superior pública, gratuita e de qualidade.
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RESUMO 

 

A entrada no ensino superior gera questionamentos a respeito da profissão escolhida entre 

os jovens, desta forma, a grande evasão dos cursos começa. Neste contexto, a quarta 

edição do Café com Química foi desenvolvida. Com o auxílio de uma banca, tendo como 

representantes um professor e diretor de colégio estadual, uma psicóloga especialista em 

recursos humanos e um atuante na indústria química, foram levantados temas a respeito 

da carreira e o mercado de trabalho de um formando em química, seja na área industrial ou 

licenciada. Em conversa direta, os alunos sanaram as dúvidas que tanto os instigavam e 

comentaram o que os afligem, onde entrou o amparo da psicóloga, os estudantes obtiveram 

uma visão geral melhor sobre o que o futuro espera, conseguindo visualizar melhor a 

situação atual sobre o que estão passando na vida acadêmica.   

 

Palavras-chave: Integração; Carreira; Conhecimento.    
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INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar em uma instituição de ensino superior os jovens começam a questionar-

se a respeito da profissão escolhida e em alguns casos optam por desistir do curso. Bastos 

(2010) relacionou essa problemática com “a necessidade da escolha cada vez mais 

precoce, o grande número de opções, as inúmeras mudanças e exigências do mercado de 

trabalho são os fatores que mais contribuem para a dificuldade e insegurança do sujeito 

que pretende escolher sua futura profissão”. Ainda segundo Bastos (2010), a escolha do 

jovem muitas vezes se dá a partir do contexto social, econômico e político em que o mesmo 

é inserido, sendo que a definição da carreira profissional pode ser um grande desafio para 

muitos jovens e as suas escolhas podem refletir futuramente na sua carreira profissional.   

Existindo muitas outras problemáticas em relação a desistência precoce dos alunos, 

as causas do fenômeno da evasão podem estar tanto no ambiente interno quanto no 

ambiente externo das instituições, como também podem estar relacionadas a questões 

individuais do aluno. Segundo Biazus (2004), "as causas internas são referentes aos 

recursos humanos, a aspectos didático-pedagógicos e à infraestrutura. Já as causas 

externas são ligadas a aspectos sócio-políticos econômicos e as causas relacionadas ao 

aluno, são aqueles referentes à vocação e a outros problemas de ordem pessoal."  

Através disso, pode se observar uma grande problemática, a partir daí foi criado pelo 

PET Química UEPG o projeto IV Café com Química. A atividade teve como objetivo 

esclarecer todas as dúvidas e auxiliar na vida acadêmica durante a graduação e após ao 

seu termino os graduandos de Bacharelado e Licenciatura em química da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) sobre o futuro profissional e o mercado de trabalho que 

irão enfrentar, instruindo também na melhora que podem ser efetivadas durante a 

realização do curso, para que os acadêmicos possam se preparar melhor para o que vira 

após a universidade e o que eles vão enfrentar durante o decorrer da graduação.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Montou-se a banca para melhor atender a necessidade da conversa. O atuante na 

indústria para aqueles que querem seguir essa área, o professor diretor para os licenciados 

e a psicóloga para o amparo da situação geral e atual dos alunos.  

Em um documento disponibilizado online para os inscritos no evento, deixou-se livre 

para se realizar perguntas que estariam previamente separadas no dia, organizando o 

evento.  No dia, a manhã do sábado foi dividida em partes para melhor atender as 
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necessidades do projeto. Começando com um quiz sobre química geral e a entrega de 

docinhos para os vencedores, obtendo uma melhor interação com o público. Em seguida, 

foram respondidas as perguntas previamente enviadas. Após sanar as questões, foi 

realizado um coffee break e por fim, deixou-se aberto a perguntas para serem realizadas 

na hora, deixando a conversa mais pessoal. Durante o evento todo, foi ofertado café para 

os alunos. 

Durante a semana seguinte, mandou-se para os participantes um link para perguntar 

o feedback da experiência que tiveram com o evento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Previamente o evento, foi enviado um questionário para os participantes com a 

questão de qual a idade e o ano do curso em que os alunos estavam, os anseios sobre o 

ingresso no mercado de trabalho, as dúvidas em relação a entrevista de emprego, atuação 

na indústria e sala de aula e quais perguntas eles fariam a um profissional já inserido no 

mercado, se tivessem oportunidade. Visando o bom andamento da conversa, foi montado 

previamente uma lista com perguntas direcionadas a bancada de palestrantes, baseada 

nas 18 respostas dos alunos ao questionário inicial e com questões propostas pelos 

próprios PETianos.  

No sábado, 18 de junho de 2018, foi dado início ao evento. Contando com a 

participação de 25 alunos, o evento se iniciou com o quiz sobre química geral e as respostas 

às dúvidas já dispostas no projetor. Após, ocorreu o coffee break e, ao voltar, foi aberto a 

questões e dúvidas.   

O desenvolvimento do projeto foi ótimo e para que pudesse ter um feedback se 

elaborou e enviou um questionário final aos participantes e aos palestrantes. Foi perguntado 

o que achavam da importância da realização do evento, quais as dúvidas que foram 

sanadas em relação ao mercado de trabalho e quais as sugestões para um próximo Café 

com Química. Foram obtidos 12 retornos.  

Nas respostas os acadêmicos exaltaram a importância da troca de experiência entre 

os graduandos e profissionais que ocorreu. Em relação as dúvidas, 50% das respostas 

mostraram que as dúvidas sobre como se comportar na hora da entrevista de emprego e 

como ocorre o processo de seleção foram sanadas. Para uma realização futura do evento 

muito alunos gostariam que fosse repetido o tema, considerando a importância de se 

discutir a carreira. Porém, alguns alunos gostariam de participar de um Café com outra 

temática, como por exemplo “Inovações da pesquisa na sociedade” e com mais 

profissionais compondo a bancada.  

 

Um dos palestrantes nos contatou, agradecendo o convite feito a ele e se colocando 

à disposição para um próximo evento como esse, pois entende a grande importância de 

trabalhar com esse tema.  

 

 

 

CONCLUSÕES 
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A partir das respostas dos participantes do evento, concluiu-se que a conversa sobre 

a carreira e mercado de trabalho foi produtiva e os alunos saíram com uma perspectiva de 

futuro mais clara, como um nos disse: “Todas as dúvidas apresentadas foram sanadas. Os 

convidados nos informaram, até mais do que o esperado, sobre o que o mercado de 

trabalho espera das pessoas. Nos informaram as principais características que se deve 

apresentar para se ter sucesso na vida profissional.” Sendo assim, o evento resultou 

satisfatoriamente aos participantes e realizadores do evento, já que o principal objetivo do 

evento era esclarecer e auxiliar os graduandos de bacharelado e licenciatura em química 

da UEPG sobre o futuro profissional e o mercado de trabalho.  
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RESUMO 

 

O PET História da Universidade Estadual de Ponta Grossa realiza pelo 

segundo ano consecutivo o projeto Roda de Memória com servidores 

aposentados da UEPG. Ela é realizada coletivamente e um grupo de petianos 

é responsável pela execução da entrevista. Os resultados são gratificantes, 

pois nós ouvimos indivíduos que muitas vezes não tem a chance de contar 

suas histórias. Assim como, nós, enquanto historiadores em formação, 

podemos ter contato com esse tipo de fonte que vem ganhando certo destaque 

nos últimos anos. Outro fator é que nós, enquanto petiano e futuro historiador, 

temos contato com alguém que, por hora, não faz mais parte da instituição, 

mas que por muitos anos fez e isso é preciso ser reconhecido em uma esfera 

maior e esse é um dos nossos principais objetivos em relação a esse projeto. 

Tanto que ao fim das rodas nós petianos transcrevemos e com isso 

produziremos um e-book para registrar a história do então entrevistado.  

 

Palavras-chave: História oral; Servidores aposentados; UEPG; roda de 

memória. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cerne deste trabalho foi a realização de rodas de memória com 

professores e servidores técnicos egressos da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa e teve como finalidade estabelecer um espaço público de produção de 

narrativas orais sobre suas trajetórias biográficas e profissionais.  

Para isso, promovemos entrevistas coletivas, a fim de promover o 

compartilhamento das experiências individuais e sociais vividas. 

Além da valorização da memória funcionários aposentados, o projeto 

143



 
 

 

visou capacitar os estudantes do grupo PET - História UEPG a respeito do 

reconhecimento da diversidade e entender os diferentes tempos e nuances de 

uma experiência social. 

Isso tudo foi feito por meio de um estudo prévio acerca da história 

oral. O grupo pôde compreender também de que formas as entrevistas 

realizadas, durante a aplicação do projeto evidenciam o potencial da memória 

narrada como fonte histórica e parte da construção e reconstrução de 

lembranças e de identidade daquele que fala. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho apresentado neste artigo deu-se em um desenvolvimento 

relativamente longo de entendimento da história oral como metodologia e da 

realização de entrevistas como fontes históricas. Metodologia nova não apenas 

para o grupo, mas na prática histórica como um todo a história oral vem se 

desenvolvendo de forma expressiva no estudo nacional sobretudo a partir dos 

anos de 1990. Para se firmar contemporaneamente como um recurso que 

busca evidenciar experiências ausentes, ou silenciadas, em documentos 

escritos e validar a subjetividade individual presente em um relato.  

O projeto se iniciou com encontros semanais para a prática de 

oficinas de história oral, leitura e discussões teóricas da área e orientações 

introdutórias para a realização das transcrições, das entrevistas. As oficinas 

ministradas pelo professor Laverdi se desdobraram em uma maior 

compreensão da história oral como produtora de fonte histórica, colaborou 

também para que o grupo se alinhasse dentro do eixo temático já citado, e 

buscassem realizar as leituras extras indicadas pelo professor. 

O intuito deste trabalho foi, por meio das entrevistas, promover e 

analisar três eixos principais. A valorização da memória individual e coletiva 

dos entrevistados, de que forma a apreciação da universidade pública e suas 

políticas tocaram a trajetória desses indivíduos como servidores da mesma, e 

de que forma os entrevistados, dentro de suas diferentes realidades, se viam 

como sujeitos políticos e agentes do movimento sindical dentro da Instituição.  

Talvez o maior desafio dentro do projeto tenha sido a carga de 

trabalho antes da realização das entrevistas, a preparação teórica com leituras 

acerca da subjetividade das entrevistas como O Grande Mentiroso: tradição, 

veracidade e imaginação em história oral de Janaína Amado (AMADO, 1995),  

obra que nos preparou para entender melhor de que forma o indivíduo escolhe 

construir sua narrativa, e também trechos específicos da obra teoria Usos e 

abusos da história oral de Janaína Amado e Marieta de Moraes Ferreira 

(AMADO; FERREIRA, 1996), ambas as obras nos preparam para elencar de 

forma mais clara, objetiva e empática a programação de nosso roteiro de 

perguntas. 
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Ao final de cada Roda de Memória, título dado a cada encontro para 

a realização das entrevistas, a equipe responsável pelo entrevistado abria o 

debate sobre as questões levantadas durante a construção da narrativa e 

eventuais apontamentos e discussões que achassem pertinente a ser 

compartilhada com o grupo, que também trazia suas próprias contribuições 

sobre a entrevista. Na reunião de trabalho após as Rodas, o grupo buscava 

analisar as narrativas, por exemplo, de que forma havia sido expresso pelo(a) 

entrevistado(a) a defesa pela universidade pública e gratuita ou a visão 

pessoal, e tão íntima daquele sujeito que narra, por qual espectro social ele(a) 

se construiu, ou não, como sujeito político. 

A última fase de trabalho metódico acerca das entrevistas foi a 

realização das transcrições, também efetuada por cada equipe. As 

transcrições, como apresentado anteriormente, são fontes orais de grande 

importância na pesquisa histórica, documentos imensamente cobertos de 

narrativas importantes para um contexto social e acadêmico, pois para a 

universidade, cada uma é uma memória singular acerca de sua história. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base no que foi exposto acima, até a conclusão deste artigo 

foram realizados seis Rodas de Memória em 2018, cada equipe ficou 

responsável por transcrever o material da entrevista com seu ou seu 

servidor(a).  

O objetivo do grupo é publicar todas as entrevistas em formato de e-

book, a fim de valorizar e prestigiar a memória de quem fez parte da história da 

instituição. Também protocolamos este trabalho como projeto de extensão, 

logo faz parte dos projetos que a instituição promove. 

Outro resultado que obtivemos foi a experiência com essa 

metodologia da ciência histórica na prática, as rodas nos possibilitaram a 

ampliação do conhecimento do campo do saber em que atuamos como 

profissionais. 

Concluímos que o projeto teve uma dupla recompensa, de um lado 

exaltamos a memória desses personagens que por muitas vezes passam 

invisíveis à vista da história convencional. De outro, possibilitou o contato com 

diferentes perfis de pessoas, diferentes histórias de vida e diferentes vivências, 

que não teríamos se não tivéssemos o PET dentro da universidade.  
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CONCLUSÕES 

 

Conclui-se então, e de forma concisa, duas questões. A primeira 

delas é a pertinência deste projeto, não apenas em uma esfera histórica, mas 

também social e de memória. A partir do momento em que nós, estudantes, 

nos propusemos a trabalhar com uma metodologia/área de pesquisa 

relativamente nova para nós, se criou uma nova forma de trabalhar a história, 

interagindo não somente com a relação de memória e trajetória, mas no 

tocando a lançar luz sob narrativas antes nunca ouvidas sobre vidas que 

marcaram e foram marcadas pelo espaço da Universidade Pública.  

A mesma importância se dá na construção social de cada petiano 

presente no projeto, que dentro do processo de preparação e pesquisa para 

melhor andamento do projeto, pode se ambientar a vivências e realidades tão 

diferentes, por isso, também se concluiu que o espaço Roda de Memória 

cumpriu uma de suas idealizações iniciais, ou seja, a de abrir portas para 

servidores egressos de diferentes setores contarem suas histórias.  

Por fim, em tempos tão difíceis para universidade pública, possibilitar 

a valorização da mesma não apenas como um espaço de ensino, mas um 

espaço imensamente importante para a formação dos cidadãos presentes em 

convívio dentro desses espaços de ensino tem sido a grande contribuição 

deste projeto. A Roda Memória proporciona um espaço de rememoração da 

experiência humana, e a universidade, quando toca essa experiência, traz 

mudanças marcantes e de enorme relevância social, intrínseca nesse projeto.  
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RESUMO 

 
A UTFPR Campus Dois Vizinhos apresenta viés agrário/tecnológico dentro do 

contexto institucional, com 192 hectares de área com presença dos animais e de 

culturas anuais e perenes. Este projeto busca fortalecer a relação da 

comunidade de Dois Vizinhos e região com a instituição, o projeto tem como 

objetivo mostrar às crianças do ensino infantil, de onde vem o alimento que elas 

consomem, de forma lúcida e responsável. O projeto é realizado em parceria 

com as secretarias municipais de educação dos municípios da microrregião de 

Dois Vizinhos. As crianças são conduzidas até o campus com transporte 

municipal e acompanhadas por dois integrantes do grupo PET- Produção 

Leiteira juntamente com a equipe de professores determinada pela direção da 

escola, são levadas a conhecer os animais e as culturas anuais presentes na 

fazenda.  No ano de 2018 foram realizadas 6 visitas com um total de público de 

220 crianças, no primeiro semestre de 2019 foram atendidas em 6 visitas 

totalizando 493 crianças e para o segundo semestre a demanda programada é 

de 4 visitas com um público previsto de aproximadamente 300 crianças. O 

contato que as crianças têm com os animais, torna o aprendizado mais atraente 

e divertido. Estimula o interesse por saber de onde vem o alimento que 

consomem. Além disso o projeto proporciona uma maior visibilidade da 

universidade ao público externo. 

 
Palavras-chave: Aprendizado; Conhecimento; Ensino infantil; Interação.  
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INTRODUÇÃO 

 
O campus Dois Vizinhos da UTFPR tem viés agrário/tecnológico 

dentro do contexto institucional. Apresenta 192 hectares de área com presença 

de animais e de culturas anuais e perenes. 

A Ciranda do Saber, é um dos projetos desenvolvidos pelo PET-

Produção Leiteira, em conjunto com escolas públicas e particulares municipais 

da microrregião de Dois Vizinhos. Aliando estes contextos, o projeto tem como 

objetivo apresentar às crianças do ensino infantil, de onde vem o alimento que 

elas consomem, de maneira lúdica, porém, responsável. Elas são levadas à 

conhecerem e alimentar coelhos, peixes, ovinos, bovinos de leite, e também 

conhecem às culturas anuais, como milho, trigo e soja, que representam hoje a 

base da alimentação do mundo, seja ela animal ou humana. 

 
METODOLOGIA 

 
O projeto acontece em parceria com as secretarias municipais de 

educação dos municípios da microrregião de Dois Vizinhos, no sudoeste do 

estado do Paraná. As crianças são conduzidas até nosso campus com transporte 

municipal, cedido pelas prefeituras, acompanhados pela equipe de professores 

determinada pela direção da escola. 

Ao chegarem no campus da UTFPR, estes são recepcionados por 2 

integrantes do grupo PET – Produção Leiteira e são conduzidos até as UNEPE’s 

(Unidade de Ensino e Pesquisa) e lá, as crianças têm a oportunidade de 

interagirem com animais, os alimentando e acariciando. 

Os petianos, juntamente com o aluno designado pelo professor 

responsável pela UNEPE, acompanham e garantem a segurança das crianças 

na interação os animais, evitando maus tratos e reações por parte das crianças 

e dos animais respectivamente. 

O tempo médio da atividade é de aproximado de 2 horas, durante este 

período é realizado registro fotográfico e gravação de vídeos, que 

posteriormente são divulgados pela escola e pelo grupo PET. O uso da imagem 

dos alunos é de responsabilidade da escola, sendo que somente há divulgação 

nas mídias sociais perante autorização previamente assinada pelos familiares, 

sob domínio da escola. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A demanda por visitas, é levantada pelas secretarias de educação, de 

cada município, um responsável indicado pelo grupo, organiza um calendário 

interno de visitas, com intuito de melhor receber e atender estas crianças. 
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No ano de 2018 foram realizadas 6 visitas com um total de público de 

220 crianças, no primeiro semestre de 2019 foram atendidas em 6 visitas 

totalizando 493 crianças e para o segundo semestre a demanda programada é 

de 4 visitas com um público previsto de aproximadamente 300 crianças. 

Segundo Capote (2011), no Brasil existe inúmeros conteúdos sobre 

as qualidades e benefícios da relação homem-animal, Harlan et al. (2002), a 

descoberta das ciências podem ajudar a substituir explicações intuitivas que as 

crianças encontram para o desconhecido e despertar a curiosidade, o medo, a 

emoção, enfim, sentimentos que possibilitam a atenção e, desta forma, 

favorecem a aquisição do conhecimento, fato que vai ao encontro do objetivo do 

projeto, que é familiarizar crianças de 05 e 06 anos com a produção do alimento 

consumido por elas. 

Dominguez (2001), fala que o estudo de Ciências Naturais, na pré- 

escola, podem fornecer à criança instrumentos necessários para que ela 

compreenda melhor os acontecimentos naturais que a cercam e conheça mais 

sobre si e o mundo, desenvolvendo a capacidade de reflexão consciente e 

possibilitando melhores condições de entender e atuar no mundo em que vivem. 

O fato dos animais de todos os tamanhos e condições fascinam 

muitas crianças, que desejam observá-los, tocá-los e cuidar deles (HARLAN et 

al., 2002), contribui para a compreensão do estudo do comportamento animal na 

pré-escola como relevante, pois esta temática pode suprir necessidades e 

dúvidas das crianças. Outro aspecto que justifica o estudo deste comportamento 

na pré-escola é o fato de que, frequentemente, as criança misturam ideias 

ficcionais, de desenhos animados, histórias infantis e crenças populares, que 

tratam os animais de forma humanizada e distante da realidade, com 

informações adquiridas por meio da mídia ou de outras fontes de divulgação 

científica (DOMINGUEZ, 2001). Isto pode provocar confusão no pensamento da 

criança, que acaba por assimilar conhecimentos errôneos sobre o assunto, por 

exemplo, entendendo que o urso é sempre um animal “bonzinho” e o lobo é 

“mau”, de tal forma a gerar bloqueios para as crianças, principalmente oriundas 

do meio urbano, que tem contato reduzido com animais de produção. 

Para Assis (1988), a visualização dos animais em seus ambientes 

naturais e sem comportamentos e características estereotipadas, fornece 

subsídios reais para que os alunos construam conhecimento, tendo em vista que 

em idade pré-escolar, eles necessitam atuar muito próximos às situações 

concretas e reais para pensarem mais adequadamente. 
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Figura 1: Composição de imagens obtidas durante o desenvolvimento da 

atividade. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PET – Produção Leiteira, 2019.  
 

CONCLUSÕES 
 

O contato das crianças com os animais torna o aprendizado mais 

atraente e desenvolve o interesse pela natureza. Estimula ainda o interesse por 

saber de onde vem o alimento que consomem. 
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RESUMO 

 

Um novo ciclo se inicia para os estudantes quando entram na universidade, a 

pressão das exigências impostas pela sociedade e a adaptação à nova vida, 

promove algumas dificuldades para os discentes. A vida acadêmica muitas 

vezes pode causar estresse e depressão, diante disso, torna-se imprescindível 

participar de atividades integradoras possibilitando a formação de novas 

amizades e trocas de experiências. Assim, a Roda do Mate promovida pelo 

Grupo PET, tem como intuito valorizar o convívio social, disseminar a cultura 

gaúcha, além de revelar novos talentos. A atividade ocorre no intervalo das 

12h00min às 13h00min, o ambiente é preparado pelos membros do grupo, sendo 

disponibilizados os equipamentos e apetrechos sonoros, bem como, as cuias, 

ervas e térmicas com água (gelada e quente) para o tereré e chimarrão. O projeto 

conta geralmente com uma participação mínima de 40 pessoas e em edição 

específica o público já chegou a 150 participantes. De forma geral são geradas 

semestralmente em torno de 150-200 certificações, com base em 7-8 edições 

semestrais da Roda do Mate. Os resultados obtidos vão além dos números de 

participantes e/ou quantidade de atividades realizadas, encontram-se também 

ligados a unificação e integração promovida pelo evento, principalmente a 

comunidade acadêmica, tornando visível o benefício do projeto quanto à troca 

de experiências e aprendizados, pois em um momento de descontração ocorrem 

conversas e explanações, além da inclusão da cultura gauchesca. O projeto vem 
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ganhando cada vez mais visibilidade e se mostrando como um importante agente 

na formação pessoal e cultural dos acadêmicos. 

      

Palavras-chave: Cultura gaúcha; Integração; Descontração.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a entrada na universidade os estudantes se deparam com as 

exigências da sociedade, onde à adaptação muitas vezes torna-se difícil e 

demorada. O estresse e a depressão são fatores que se fazem presentes na 

vida de muitos universitários e desempenham papel negativo no 

desenvolvimento acadêmico (RIOS, 2006). Sendo de extrema importância gerar 

atividades de descontração que valorizem o convívio e a troca de experiências, 

assim os alunos e os servidores podem estar participando e se aproximando. 

Nas rodas de mate são os participantes que escolhem e criam as 

formas de comunicação que ligam uns aos outros. Matear não se trata somente 

da partilha da cuia, é estar disponível a partilhar ideias e a intensificar as relações 

sociais (NOERNBERG, 2015). Fazer novas amizades, prosear, tomar chimarrão 

e tereré, fazem com que o processo de adaptação e a vida acadêmica ganhem 

uma forma mais leve, momentos de descontração resultam em saldos positivos 

em todos os âmbitos da vida. 

A cultura gaúcha se faz muito presente no sudoeste do Paraná, sendo 

importante disseminar àqueles que não a conhecem além de fortalecê-la cada 

vez mais com os seus adeptos. Luvizotto (2010) aborda que a reinvenção das 

tradições é consequência do dinamismo cultural da sociedade moderna, ou seja, 

que estão em constante mudanças mais continuam atreladas aos seus atributos 

de origem. 

O projeto tem como objetivo a integração entre alunos e servidores, 

descoberta e valorização dos talentos da Universidade, no campo das artes 

cênicas. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente projeto é realizado na Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – Campus Dois Vizinhos, onde o grupo PET – Produção Leiteira 

organiza e executa a atividade quinzenalmente, no período de intervalo das 

12h00min às 13h00min da tarde, disponibilizando os equipamentos e apetrechos 

sonoros, bem como, as cuias, ervas e térmicas com água (gelada e quente) para 

o tereré e chimarrão. 
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De forma organizada e responsável ocorre a divisão de tarefas, esta 

que por sua vez é de total responsabilidade do petiano responsável pelo projeto. 

Com isso, de maneira prévia é efetivada a aquisição de ervas caso seja 

necessário, a vistoria dos equipamentos de som e providenciado à atração 

musical, para futuras divulgações. Esta, que é realizada pelo setor de marketing 

do grupo PET por meios digitais, sendo eles, Facebook, Instagram e Whatsapp, 

ocorrendo com três dias mínimos de antecedência. 

A organização do local quanto à deposição de bancos e mesas, 

preparo de cuias e ajustes do som é exercida pelo grupo, estritamente pelos 

petianos que foram requisitados. Durante o evento o petiano devidamente 

escalado efetua os registros, seja por meio de fotos ou vídeos, bem como, 

promove o controle de participações através de fichas que são entregues no 

início e recolhidas ao final da atividade, visando à elaboração de certificados aos 

participantes e músicos, ocorrendo semestralmente com a carga horária atrelada 

ao número de participações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos vão além dos números de participantes e/ou 

quantidade de atividades realizadas, pois também estão atreladas a unificação 

e integração promovida pelo evento para principalmente a comunidade 

acadêmica, torna-se visível o benefício do projeto quanto à troca de experiências 

e aprendizados, pois em um momento de descontração ocorrem conversas e 

explanações, além da inclusão da cultura gauchesca.  

A mantença da tradição, bem como a apresentação da mesma para 

quem não conhece tem sido um dos resultados mais satisfatórios para o grupo. 

Tendo em vista que os costumes/tradições começaram a popularizar-se no ano 

de 1980 por todo o Brasil (KAISER, 1999 apud MICHELIN e TEIXEIRA, 2017). 

Logo, muitas das pessoas que seguem e admiram a tradição gaúcha não são 

nativos do Rio Grande do Sul, objetivando justamente a mantença da cultura, 

praticam o chamado movimento gauchismo, que a “grosso modo, gauchismo é 

tudo aquilo que tem a ver com o gaúcho, ou seja, as manifestações e práticas 

culturais que possuem seu eixo na figura do gaúcho” (MACIEL, 2005, p.448). 

Quanto a resultados quantitativos, o projeto conta geralmente com 

uma participação mínima de 40 pessoas, e em edição específica o público já 

chegou a 150 participantes. De forma geral são geradas semestralmente em 

torno de 150-200 certificações, com base em 7-8 edições semestrais da Roda 

do Mate. 
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FIGURA 1 e 2: Registros de realização da atividade 

 

 
                 Fonte: PET – Produção Leiteira, 2019. 

 
                 Fonte: PET – Produção Leiteira, 2019. 

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo como base a trajetória das edições do projeto Roda do Mate, 

constata-se o aumento da visibilidade da tradição gaúcha, assim como, suas 

reinvenções no estado do Paraná, especificamente na região Sudoeste. Além do 

ganho com a elevação do convívio e vínculo criado entre os acadêmicos e os 

benefícios adquiridos com o momento de descontração. 
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mas não menos importante aos músicos convidados e participantes por fomentar 

a permanência do evento. 
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RESUMO 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES), tem um papel de grande importância 

na transformação social. Entretanto, muitos estudantes, enfrentam muitas 

barreiras de acesso, o que dificulta a democratização do acesso a universidade 

pública. Algumas escolas públicas não disponibilizam nem sequer informações 

necessárias sobre o ingresso aos seus estudantes, além de a estrutura 

educacional pública básica não incentivar seus alunos a tentar o ingresso nas 

universidades. A Extensão Universitária possui papel importante quanto às 

contribuições à sociedade. A partir do momento em que há esse contato entre a 

universidade e a sociedade, há uma troca de saberes em que ambos os lados 

são beneficiados. O objetivo principal deste projeto de extensão foi divulgar e 

difundir a universidade pública para a comunidade regional em que a mesma se 

encontra inserida. O presente trabalho foi realizado na cidade de Honório Serpa, 

Paraná, no Colégio Estadual Projeto Rondon, onde uma integrante do Grupo 

PET Agronomia estudou no ensino fundamental e médio. A princípio foi realizado 

uma oficina de forma dinâmica de modo a referenciar algumas atividades 

realizadas no curso de Agronomia.  Posteriormente, ocorreu uma conversa com 

os alunos do colégio, onde foram abordados diversos temas referentes à 

universidade. A experiência evidenciou a necessidade de fornecer informações 

sobre a universidade pública para alunos de escolas da região e da comunidade 

em que esta encontra-se inserida, de modo a despertar o interesse dos alunos 

para o ingresso no ensino superior público. 

 

Palavras-chave: Extensão Universitária, Integração, Comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES), tem um papel de grande 

importância na transformação social, pois ingressar em uma universidade 

representa para muitos jovens, um grande passo para inserção no mercado de 

trabalho. Entretanto, muitos estudantes, enfrentam muitas barreiras de acesso, 

fato que dificulta a democratização de acesso ao ensino superior brasileiro, 

tornando-se necessário conhecer e compreender os desafios enfrentados por 

estudantes vindos de escolas públicas para ingressar e permanecer no ensino 

superior público (ALVARENGA et al, 2012). 

De acordo com Ortega (2001), ainda há um elitismo no acesso ao 

ensino superior brasileiro, o qual está mais relacionado à preparação dos alunos 

por parte de suas escolas do que ao processo seletivo em si. As escolas 

particulares especialmente, preparam seus alunos para as boas universidades 

públicas, enquanto algumas escolas públicas não disponibilizam nem sequer 

informações necessárias sobre o ingresso aos seus estudantes.  

A autora ainda afirma que os principais benefícios dos alunos de 

algumas escolas, principalmente as particulares, são o fato de estarem 

previamente decididos a se inscreverem nos vestibulares ou processo seletivos 

a fim de tentar o ingresso em uma universidade pública, o fato de estarem 

informados sobre os vestibulares e formas de ingressos de diferentes 

universidades, além de a estrutura educacional pública básica não incentivar 

seus alunos a tentar o ingresso nas universidades.  

A Extensão Universitária possui papel importante quanto às 

contribuições à sociedade. A partir do momento em que há esse contato entre a 

universidade e a sociedade, há uma troca de saberes em que ambos os lados 

são beneficiados. Aquele que está na condição do aprender enquanto aluno de 

uma universidade, acaba aprendendo muito mais quando há esse contato, pois 

torna-se gratificante levar o conhecimento adquirido na sala de aula para a 

comunidade, promovendo assim uma troca de experiências (RODRIGUES et al., 

2013).  

De acordo com Fernandes et al. (2012), a relação mais direta entre 

universidade e comunidade é proporcionada pela extensão universitária, 

entendida como um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e 

político, que promove a interação transformadora entre universidade e outros 

setores da sociedade, sendo as atividades desenvolvidas pela extensão 

universitária uma forma de ligação entre as instituições de ensino superior e os 

demais setores da sociedade. 

Assim, de acordo com o mesmo autor, a universidade deve se inserir 

permanentemente na comunidade, realizando a troca de experiências, de modo 

a propiciar como consequência mudanças nas condições de vida da população, 

auxiliando na resolução de  problemas sociais encontrados na comunidade. 

Nesse contexto, a realização de um projeto de extensão universitária 

nas escolas da região Sudoeste do Paraná, região em que a Universidade 
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Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco (UTFPR-PB), encontra-se 

inserida, que tenha por objetivo levar informações sobre a universidade pública, 

a UTFPR em especial, suas formas de ingresso, cursos ofertados, 

oportunidades de bolsas, atividades de pesquisa, ensino e extensão e atividades 

desenvolvidas, coloca-se como uma oportunidade de motivar e informar 

populações que não tenham muito conhecimento sobre estes assuntos, a fim de 

auxiliar no processo de democratização de acesso ao ensino superior brasileiro.  

Dessa forma, o presente trabalho objetiva relatar a experiência de 

uma atividade de extensão, na qual o petiano volta à escola que estudou e fala 

um pouco sobre o seu curso, sobre a universidade em que estuda, sobre as 

oportunidades de bolsas, atividades de pesquisa, ensino e extensão e atividades 

desenvolvidas, além de falar um pouco sobre o grupo PET. O objetivo principal 

deste projeto de extensão foi divulgar e difundir a universidade pública para a 

comunidade regional em que a mesma se encontra inserida, as formas de 

ingresso, projetos realizados e as principais atividades desenvolvidas, além de 

compartilhar experiências através do contato com a comunidade.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado na cidade de Honório Serpa, Paraná, 

no Colégio Estadual Projeto Rondon, onde a petiana Jaqueline estudou no 

ensino fundamental e médio, durante a realização da Feira de Ciências do 

Colégio, um espaço onde os alunos realizam experiências práticas referentes à 

conteúdos estudados na teoria em sala de aula, a qual também é aberta para a 

visitação da comunidade. A princípio foi realizado uma oficina, com exposição 

de insetos, rochas, solos, plantas e sementes, uma forma dinâmica de 

referenciar algumas atividades realizadas no curso de Agronomia, de modo a 

despertar curiosidade e interesse dos alunos pelo curso ou áreas afins.  

Posteriormente, ocorreu uma conversa com os alunos do colégio, 

onde foram abordados diversos temas referentes e universidade. A petiana 

utilizou o vídeo institucional da universidade como forma de complementar a 

atividade e contextualizar os alunos sobre a Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR) e seu papel e contribuições na sociedade, através dos 

diversos projetos desenvolvidos por meio dos quais os acadêmicos são inseridos 

na comunidade e tem a oportunidade transformá-la.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A realização da oficina, com exposição de insetos, rochas, solos, plantas 

e sementes, juntamente com a Feira de Ciências do colégio foi importante para 

facilitar a interação com os alunos e a comunidade, e também para despertar o 

interesse e curiosidade dos alunos do colégio para as atividades desenvolvidas 

no Curso de Agronomia e na universidade. A escolha destes materiais para 

realização da oficina se deu porque fazem referência a uma das principais áreas 
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da Agronomia, no caso de solos e rochas, que referem-se a área de solos, e no 

caso das plantas, sementes e insetos, são atividades realizadas em algumas 

disciplinas do curso: herbário, sementário e insetário, respectivamente.  

De acordo com a professora responsável pela organização da Feira de 

Ciências, é gratificante receber um ex-aluno do colégio e que atualmente estuda 

em universidade pública de volta ao colégio, além de ser uma forma de motivar 

outros alunos do colégio a tentar formas de ingresso na universidade pública.  

Durante a conversa com os alunos, foi possível perceber que muitos 

anseiam ingressar em uma universidade pública, especialmente devido ao fato 

de não terem condições financeiras para custear a formação em uma 

universidade privada. Contudo, observou-se que a maioria dos alunos  

desconhecia a UTFPR-PB, assim como as formas de ingresso, cursos ofertados, 

atividades que a universidade oferece como forma de diversão e interação aos 

acadêmicos, tais como, grupos de teatro, coral universitário, esportes, além de 

oportunidades de bolsas, auxílio estudantil e pedagógico, projetos, atividades de 

pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos. Sendo assim, a atividade também 

é importante para demonstrar à comunidade a importância e a contribuição que 

a universidade pública apresenta à sociedade.  

A utilização do vídeo institucional da universidade foi importante para 

reforçar as falas sobre as formas de ingresso, a qual se dá via SISTEMA DE 

Seleção Unificada (SISU), com a utilização da nota do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), os quais a petiana explicou o funcionamento, além de 

complementar a atividade propiciando uma demonstração mais lúdica dos 

inúmeros projetos desenvolvidos, por meio dos quais os acadêmicos são 

inseridos na comunidade e tem a oportunidade transformá-la.  

 

CONCLUSÕES 

 

A experiência evidenciou a necessidade de fornecer informações sobre 

a universidade pública, formas de ingresso, bolsas e oportunidades que esta 

oferece aos acadêmicos para alunos de escolas da região e da comunidade em 

que esta encontra-se inserida, de modo a despertar o interesse dos alunos para 

o ingresso no ensino superior público. Concluímos que o desenvolvimento desse 

projeto de extensão universitária na forma realizada foi importante para 

promover a interação com a comunidade, permitindo aproximação do acadêmico 

envolvido com os alunos com os alunos do colégio.   
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RESUMO 

 

O presente texto foi produzido, a partir do projeto “Apresentando UEPG” 

desenvolvido pelo Programa de Ensino Tutorial de História (PET- História), que 

tem como intensão apresentar políticas de pertencimento fornecidos pela 

instituição. Definimos como objetivo: evidenciar a necessidade da 

indissociabilidade entre ensino; pesquisa e extensão para as Universidades 

Públicas. Para isso, foram realizadas diversas visitas em colégios estaduais da 

rede de ensino do município de Ponta Grossa, com enfoque nos alunos que 

correspondem ao ensino médio. As visitas contam com um grupo de até seis 

petianos, onde é realizada uma apresentação oral sobre os serviços e 

programas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Dentre os aspectos que 

surgiram, foi destacado e importância do tripé acadêmico para a formação 

profissional, além da relevância do projeto extensionista para a comunidade 

que o recebe. 

 

Palavras-chave: Comunidade; Universidade; Formação; Tríade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante a graduação, é possível ter contato com projetos 

extensionistas que visam o aperfeiçoamento profissional, principalmente dos 

licenciandos, fazendo um trabalho colaborativo entre Universidade e Escola 

(FORPROEX, 2012).  
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A comunidade em geral possui pouca informação sobre os projetos 

de pesquisa e extensão, programas e serviços desenvolvidos e ofertados pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Muitas dessas informações 

são fundamentais para promover tanto o interesse dos futuros alunos a 

adentrar nos mais variados cursos de graduação que a Universidade oferece, 

como para sua permanência na graduação, no caso de pessoas em 

vulnerabilidade social. 

No texto, procuramos dar ênfase a importância do tripé universitário 

para os acadêmicos que se inserem, através do projeto “Apresentando UEPG”, 

elaborado pelo PET- História, no período que corresponde aos meses de 

março a agosto de 2019. Além também, de perceber a importância que a 

extensão pode ter para população que acolhe.   

Foram realizadas visitas em diferentes colégios públicos do 

município de Ponta Grossa, dando preferência para aos alunos do ensino 

médio, já que muitos vislumbram o ensino superior. Logo, é importante levar 

em conta as reais necessidades do educando (FREIRE, 1996), para que dessa 

forma seja possível ajudar no ingresso acadêmico do mesmo, sendo este o 

principal objetivo do projeto elaborado. 

Definimos então como objetivo nesta produção: a importância da 

indissociabilidade do ensino; pesquisa e extensão para as Universidades 

Públicas 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto foi estruturado da seguinte forma. Primeiro realizamos um 

levantamento dos programas de extensão que a Universidade Estadual de 

Ponta Grossa oferece e que a comunidade como um todo pode ter acesso, 

tanto prestando algum serviço, bem como espaços culturais. 

Alguns dos programas no levantamento são o Museu Campos 

Gerais (MCG), grupos do Programa de Educação Tutorial (PET), Curso de 

Línguas Estrangeiras para a Comunidade (CLEC), Hospital Universitário (HU), 

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Saúde Bucal, Farmácia Escola, Festival 

Nacional de Teatro de Ponta Grossa (FENATA), Festival Universitário da 

Canção (FUC-UEPG), Tela Alternativa e o Cursinho Popular DCE-UEPG.  

O público alvo da maioria das apresentações são os alunos do 

Ensino Médio, levando em conta isso foram levantados os serviços e políticas 

de permanência que a Universidade oferece e muitas vezes não são bem 

divulgadas. O levantamento vai desde como realizar o processo de isenção 

para o vestibular, passando pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 

isenção para o Restaurante Universitário, Bolsas Permanência, Casa do 

Estudante. Além, é claro, de programas que eles, enquanto futuros 

acadêmicos, podem a vir ganhar bolsas como o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Bolsas de Monitoria e bolsas de 

programas como o PET, NPJ, CLEC, MCG e o Cursinho Popular. 

164



 
 

 

Posterior ao levantamento foi realizado a apresentação oral sobre 

todos esses programas. São contatados os colégios da rede estadual de 

ensino e feita a proposta de fazer a apresentação. Caso o colégio forneça uma 

resposta positiva são encaminhadas equipe de até seis petianos para a 

realização da atividade.  

Ao final, são aplicados questionários onde os alunos respondem em 

que série do ensino médio estão, idade, gênero, o que é a Universidade, curso 

que pretende fazer, o que espera da Universidade, maior dúvida e se já pensou 

em cursar alguma faculdade particular. 

Após a realização da atividade é feito uma análise dos dados 

fornecidos pelos alunos nos questionários. O questionário possui uma tripla 

função: 1) Verificar o que eles entendem por Universidade; 2) Como podemos 

melhorar nossa apresentação e; 3) Fornecer dados para pensar em um 

material informativo sobre a Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Botomé, a Universidade tem por dever produzir 

conhecimento e o tornar acessível (VALÊNCIO, 1999). Seguindo nesta mesma 

linha, é necessário que a instituição seja acessível a todas as camadas 

societárias, tendo como dever “pensar numa equiparação das oportunidades 

de todos os segmentos sociais aos recursos, de que ela, universidade dispõe” 

(VALÊNCIO, 1999). Assim sendo, é essencial que ao realizar um trabalho com 

a comunidade seja levado em conta suas reais necessidades. 

Contudo, o projeto desenvolvido junto da população não é apenas 

importante para quem o recebe, sendo essencial para o desenvolvimento 

profissional do graduando. Pois a construção dos saberes requeridos, explicita 

Tardif (2002, p. 68), “é associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição 

quanto aos seus momentos e fases de construção”. No sentido expresso no 

documento Política Nacional de Extensão Universitária:  
A diretriz do Impacto e Transformação Social reafirma a Extensão 
Universitária como o mecanismo por meio do qual se estabelece a 
inter-relação da Universidade com os outros setores da sociedade, 
com vistas em uma atuação transformadora (FORPROEX, p. 20). 

O projeto não é apenas voltado para a área de ensino, mas sim 

balizado no tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Pois de acordo 

com Chesani et al. (2017), essa tríade é o que norteia a Universidade pública 

brasileira e não deve ser dividido. 

 O projeto se mostra necessário, pois permite que os petianos 

vivenciem práticas e realidades que não seriam possíveis somente na 

graduação. O nosso grupo é composto pelos dois cursos de História que a 

UEPG oferece, bacharelado (vespertino) e licenciatura (noturno). Para os 

alunos do bacharelado é vivenciado uma experiência em sala de aula, algo que 

em seu currículo não teria como acontecer, já para aos licenciandos é mais um 
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passo para adaptação desse espaço escolar que futuramente o acadêmico irá 

ocupar. 

 Recebemos feedback positivo de todos os colégios visitados e de 

um deles recebemos a proposta de uma parceria com o colégio, este mais 

periférico e por isso muitas vezes negligenciado pelos outros programas de 

extensão. Então, é possível constatar que as visitas e conversas com os alunos 

tem sido bem positiva. 

 Com as visitas aos colégios também conseguimos visualizar que 

mesmo todos sendo públicos e sujeitos a mesma esfera de deliberação, no 

caso o governo do estado do Paraná, que alguns colégios possuem mais 

investimentos e infraestrutura que outros. Principalmente quando analisamos 

um colégio na região central da cidade (colégio 1) e outro perto da zona rural 

(colégio 2). 

 Analisando os questionários de ambos os colégios conseguimos 

perceber alguns pontos bem interessantes. Na pergunta sobre o que é a 

Universidade, a maioria dos alunos do colégio 1 relacionaram com 

profissionalização e especialização; já o colégio 2, relacionou a Universidade 

com aprendizado e conhecimento.  

 

Gráfico 1 Colégio 1 
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Gráfico 2 Colégio 2 

 Em relação a pergunta se já pensaram em fazer uma faculdade 

particular em ambos os colégios os alunos preferem a Universidade pública, 

muito se deve a qualidade da instituição e outro, pois esses alunos não teriam 

dinheiro para subsidiar uma faculdade particular. Mostrando a importância da 

Universidade pública tanto no sentido da pesquisa e produção cientifica, como 

também pela sua função social. 

CONCLUSÕES 

 

O projeto se encontra na metade do seu processo de 

operacionalização, mas já conseguimos detectar alguns pontos interessantes, 

desde dúvidas sobre o funcionamento da Universidade até pensar em o porquê 

que alguns alunos, principalmente de colégios periféricos, não enxergam a 

Universidade como parte do seu cotidiano e/ou futuro.  

O intuito do projeto é contatar mais alguns colégios e cursinhos 

populares, juntar as principais dúvidas e juntamente com a Pro-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) e a PRAE para pensarmos em um material 

informativo sobre a Universidade que permita a comunidade tenha mais 

conhecimento do que a UEPG produz para ela.  

O projeto se mostra muito proveitoso, pois permite que os alunos do 

bacharelado em história tenham uma experiência dentro da sala de aula, algo 

que na graduação não teria como. O mesmo se aplica aos alunos de 

licenciatura em história, em se familiarizar com esse ambiente escolar. 

Porém, é justamente o retorno dos colégios e dos alunos que se 

mostra a principal função desse projeto, de criar pontes de comunicação entre 

a academia e a comunidade, percebendo que uma depende da outra. Inclusive 

surgindo novas propostas de parcerias entre o PET História e os colégios já 

visitados. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Concurso PONTELITOS, é uma competição promovida pelo Programa de Educação 

Tutorial - PET Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná para os alunos que 

cursam o nono ano do Ensino Fundamental II em rede pública. Consistindo em uma 

competição de pontes de palito de picolé, o concurso tem como objetivo trazer a interação 

dos alunos com a área de exatas e suas tecnologias fazendo com que estimule a busca 

pelo conhecimento e pelas ciências. Segundo Jonas Saraiva Silva et al. (2013) : “O uso 

de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que os 

alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o 

interesse do aluno envolvido.” 

 

Eugénia Maria Caetano Pereira (2010) cita o insucesso escolar na disciplina de 

matemática como um tema bem preocupante e que muito se ouve falar. Quando se fala 

nos alunos, os comentários entre eles são de uma disciplina difícil e que poucos 

conseguem entender, sendo esse fato a nível nacional.  

 

Ainda para Pereira, a disciplina de matemática é baseada na investigação e solução de 

problemas e isso pode-se relacionar com atividades dinâmicas que busquem a 

investigação e fazem com que o estudante desenvolva ideais e processos constituintes do 

pensar e fazer.    

 

Contudo, no Desafio Pontelitos os estudantes são instigados a construir uma ponte de 

palitos de picolé usando os conhecimentos adquiridos nas aulas de matemática e 

estimulando-os a buscarem novos conhecimentos. Além da atividade lúdica envolvendo 

os conceitos matemáticos, são também estimulados a trabalharem em grupo e saber 

relacionar-se com os colegas.  
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METODOLOGIA 

A princípio o grupo PET Civil juntamente com o Grupo de química realizou uma reunião 

no núcleo de educação de Campo Mourão afim de apresentar o projeto para as 

professoras das escolas interessadas.  

 

As professoras responsáveis pelos colégios repassaram aos alunos as informações das 

inscrições que ocorreram online por meio de formulário. Cada grupo que se inscreveu 

deveria conter de três à cinco participantes. Após as inscrições, o grupo PET organizou 

uma visita em cada escola com o objetivo de entregar o kit contendo 200 palitos de picolé 

e uma cola branca para cada equipe inscrita, explicar o edital do concurso, as regras e 

uma breve explicação sobre os conceitos matemáticos que os estudantes deveriam 

utilizar na construção da ponte.  

 

O desafio se dividiu em duas etapas. A primeira em uma fase eliminatória que ocorreu 

dentro de cada escola participante, ou seja, cada equipe iria competir primeiramente com 

as outras equipes do seu colégio, saindo ao final uma equipe que representaria a escola 

na Empreende Week. O objetivo era cada grupo construir uma ponte com o kit entregue 

dentro das medidas contidas no edital e a ponte que suportasse a maior carga aplicada 

no seu centro fosse para a final. Nos casos de empate, ambas as equipes representaram 

o colégio. 

 

Duas semanas após receberem o kit, o grupo PET retornou as escolas para fazer o 

rompimento das pontes na fase eliminatória. Cada equipe vencedora no seu colégio e que 

o representaria na fase final recebeu outro kit para a confecção de uma nova ponte, 

podendo permanecer com a mesma caso não rompesse ou confeccionar outra caso 

desejasse.   

 

A segunda fase, ou fase final, ocorreu no anfiteatro da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, durante o evento Empreende Week. A imagem 1 mostra os finalistas que 

compareceram à fase final juntamente com suas professoras e o grupo PET - Civil. As 

equipes seguiram as mesmas regras contidas no edital e seguidas na primeira fase.   

Imagem 1: Equipes finalistas e grupo PET Civil – UTFPR 
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Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2019 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram satisfatórios, tendo a participação de 7 escolas sendo elas: Escola 29 

de Novembro, Escola Estadual Professor Darcy José Costa, Escola Estadual Novo 

Horizonte, Colégio Estadual Professora Ivone Soares Castanharo, Colégio Estadual Dom 

Bosco, Colégio Estadual de Campo Mourão e Colégio Estadual Antônio Teodoro de 

Oliveira. Ao final, aproximadamente 200 alunos participaram do desafio.     

 

Nos dias que ocorreram o rompimento das pontes, tanto na fase eliminatória quanto na 

fase final, os alunos e professores se mostraram entusiasmados com o desafio. O espirito 

de competição fez com que eles se esforçassem ainda mais para que a ponte suportasse 

a maior carga. 

 

As professoras responsáveis pelos colégios e pelas equipes responderam um 

questionário de satisfação, que levou em conta a relevância da atividade para a 

aprendizagem dos alunos, o engajamento dos alunos na atividade, desenvolvimento da 

atividade, nível geral da atividade e se gostariam de participar de outras edições. Os 

resultados obtidos estão apresentados abaixo: 

0 0

1 0

5

Engajamento dos alunos na atividade 

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO EXCELENTE

0000

6

Relevância da atividade para a aprendizagem 
dos alunos 

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO EXCELENTE
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0000

6

Nível geral da atividade 

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO EXCELENTE

0 00

1

5

Desenvolvimento da atividade 

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO EXCELENTE

6

Gostariam de participar de outras edições

SIM NÃO
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Conclui-se que o presente projeto contribuiu com o crescimento dos alunos, 

estimulando-os a buscar conhecimento e se interessar pela área científica, uma vez que, 

para construir uma ponte de palitos de picolé além do conhecimento adquirido em sala, é 

necessário a criatividade e conceitos que não são vistos na grade curricular de um ensino 

fundamental. Além do mais, a convivência em grupo também é um aspecto trabalhado, 

sendo fundamental o saber trabalhar e conviver socialmente. 
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RESUMO 

A aquaponia é considerada a integração entre a piscicultura e a hidroponia, gerando dois              
produtos finais os peixes e as hortaliças sendo altamente favorável ao meio ambiente,             
onde há o aproveitamento da água residuária gerada pelos peixes. Este trabalho teve             
como objetivo realizar oficina de reaproveitamento da água e de resíduos gerados pela             
aquicultura, durante a V Feira de Economia Solidária e Agroecologia - FESA, para um              
público bem diversificado, agricultores familiares e consumidores da cidade. Esse sistema           
de cultivo é considerado intensivo por conter uma densidade grande de peixes, em             
sistema fechado com recirculação de água para que não haja acúmulo de dejetos             
comprometendo assim a qualidade da água e a saúde dos peixes, desta forma, o destino               
dos efluentes gerados na criação de peixes pode ser reciclado na produção aquaponia. A              
água utilizada no cultivo das plantas retorna ao tanque de criação dos peixes, após              
ocorrer à reciclagem dos nutrientes. Essa integração entre os dois sistemas beneficia ao             
meio ambiente e gera renda extra, podendo ser executado em pequenos espaços com             
baixo custo de implantação. Neste contexto, bolsistas do Programa de Educação Tutorial            
(PET) Conexões Saberes Políticas Públicas e Agroecologia, demonstraram o sistema de           
aquaponia e seu potencial de implantação nas comunidades, unidades de produção           
familiares e residência urbana como alternativa de produção de alimento saudável. A            
oficina contou com público de 103 pessoas, dos quais 20 com interesse de montar              
sistema similar em casa.  

Palavras-chave: Alimento, Sistema Fechado, Sustentabilidade e Tecnologia Social. 
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INTRODUÇÃO 

A aquaponia é a integração entre a hidroponia e o cultivo de um organismo              
aquático, a qual gera dois produtos finais. O organismo aquático em especial e as             
hortaliças, na qual há o reaproveitamento da água residuária gerada pelos organismos            
aquáticos, sendo altamente favorável ao meio ambiente. O sistema aquapônico é           
resultado da simbiose entre peixes, plantas e bactérias, no qual os resíduos da produção              
dos peixes, são simultaneamente transformados em alimentos e metabolizados pelas          
plantas através da ação das bactérias nitrificantes (Nitrossomonas e Nitrobacter) (GOES,           
2016). Ao final deste processo a água que retorna ao tanque de criação é uma água livre                 
de resíduos tóxicos e com pequena quantidade de impurezas. Desta forma, fecha-se o             
ciclo de produção mantendo a qualidade da água com parâmetros físicos, químicos e             
biológicos, similares aos encontrados naturalmente, porém, todo o ciclo está sob os            
cuidados e responsabilidade do produtor. 

Dentre os diversos sistemas sustentáveis de produção de organismos aquáticos, a           
aquaponia está ganhando destaque, a tecnologia de produção permite a utilização dos            
resíduos gerados da criação de peixes pelas plantas, desta forma a água é reutilizada por               
diversos ciclos de produção, isto significa diminuir custos e ganhar rentabilidade em            
ambos os sistemas de produção (HUNDLEY, et al., 2012).  

Nesse cenário o grupo PET Conexões de Saberes Políticas Públicas e           
Agroecologia, no ano de 2018 realizou oficinas ao longo do dia em que ocorreu a Feira                
Regional de Economia Solidária e Agroecologia (FESA) que é um espaço onde a             
população de Laranjeiras do Sul e seu entorno pode ter acesso à alimentos saudáveis,              
produzidos diretamente por agricultores familiares do território com base nos princípios da            
Agroecologia e comercializados diretamente aos consumidores, num preço justo,         
buscando a cooperação e solidariedade entre agricultores e consumidores. Com isso o            
grupo, além de demonstrar o sistema já pronto, ainda demonstrou como montar um             
sistema aquapônico, discutiu com os oficineiros as vantagens do sistema e custo para             
implantação. O Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e de baixo custo é           
importante para atender as demandas da comunidade ainda podem estimular as           
associações e comunidades a dividirem seus custos em busca de alimentos limpos, livres             
de agrotóxicos. 

METODOLOGIA 

O sistema aquapônico foi implantado para demonstração a Feira Regional de           
Economia Solidária e Agroecologia, na Praça José Nogueira do Amaral Laranjeiras do            
Sul-PR, onde foram realizadas as oficinas para construção de um sistema aquapônico            
reutilizando materiais recicláveis para produção de alimento. Vale destacar que a oficina            
foi apresentada a cada duas horas ao longo do dia para que um número maior de                
pessoas pudessem participar. Para a montagem do sistema foram confeccionadas duas  
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caixas de madeira 2m x 4m (8m²), construídas a partir da reutilização madeira             
descartadas. As caixas foram revestidas com lona plástica, sendo que a maior foi utilizada              
como tanque de criação dos peixes e cultivo de mudas de hortaliças sob bandejas de               
isopor, e a menor utilizada como filtro mecânico. Para construção do filtro mecânicos             
foram utilizadas telas de 20 a 100 micras para retenção dos sólidos do cultivo, retenção               
da excretas e restos de ração dos peixes, após a retenção desses sólidos a água passava                
para o filtro biológico (biofiltro). O biofiltro, para redução dos custos foi confeccionado com              
um tambor plástico, onde foram adicionada pedra brita nº 1 como substrato para             
desenvolvimento de colônias de bactérias autotróficas, as quais têm como função de            
nitrificar os compostos nitrogenados produzidos na criação dos peixes, ainda foi instalado            
um cano de PVC de 200 mm com pequenas perfurações, que serviu de base para a                
instalação de uma bomba d´água submersa, a qual tinha função de efetuar a recirculação              
da água no sistema, seguindo por uma tubulação de PVC de 3/4 até o tanque de criação                 
de peixes e cultivo de mudas de hortaliças. No final do sistema foi instalado um aerador                
tipo "Tubo de Venturi" por onde a reposição do oxigênio consumido no sistema             
aquapônico era reposto, desta forma, garantindo o bom desempenho zootécnico dos           
peixes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Município de Laranjeiras do Sul/PR tem característica econômica         
essencialmente agrícola, caracterizada por pequenas unidades de produção e vida          
familiares (UPVFs) focado na agricultura familiar, desta forma, é comum observar-se a            
diversificação de atividades produtivas, como hortas, viveiros de piscicultura, pomares de           
com cultivo de frutas, criação de pequenos animais e silvicultura (pinnus, eucalipto e erva              
mate). Com esse intuito o grupo Pet apresentou o sistema de aquaponia na V FESA -                
Feira de Economia Solidária e Agroecologia, para os participantes (produtores agrícolas)           
e visitantes. Os acadêmicos explicaram a quantidade de plantas a ser cultivada está             
diretamente ligada à densidade de peixes a ser estocada no sistema que, por sua vez,               
determina a quantidade de nutrientes que poderá ser disponibilizado às plantas. A forma             
literária mais utilizada para cálculo da relação quantitativa peixe/planta é a sugerida por             
Rokocy et al. (2006), que relaciona a quantidade de alimento diariamente fornecido aos             
peixes com o tamanho da área de cultivo de vegetais. Desta forma, 60 g a 100 g de ração                   
fornecida diariamente é suficiente para suprir a necessidade de 1,0 m² de área vegetal.              
Portanto, a oficina contribui para a transferência de uma nova tecnologia social, pois é de               
baixo custo quando comparada eficiência e sustentável, por fazer o reaproveitamento da            
água e aproveitamento dos resíduos produzidos na de criação de peixes, ainda a             
produção de mudas de hortaliças num mesmo sistema de produção. A aquaponia            
demonstrada na oficina (imagem 01) tinha capacidade de 1000 a 1500 mudas de             
hortaliças e 80 a 120 kg de peixe vivo por um ciclo (seis meses). Ao todo, 103 pessoas                  
assistiram a oficina disponibilidade, sendo informadas e orientadas em iminentes dúvidas           
sobre a aquaponia, deste montante 20 ficaram interessados em montar o sistema em             
casa. Desta maneira, o grupo cumpriu com um dos seus papéis, que é a produção e  
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ainda levar novas possibilidades aos agricultores e população urbana. O conhecimento de            
tecnologias sociais permite à comunidade regional, especificamente neste trabalho,         
oferecer a oportunidade de testar novas formas de produção peixe em um espaço             
reduzido. 

Imagem 01: Aquaponia, biofiltro, hortaliças.  

    
Fonte:Nunes,M.A. 

CONCLUSÕES 

Aquaponia apresentado na Fesa tem potencial de transferir tecnologia de produção           
de hortaliças e peixes a partir de um sistema simples e econômico de produção de               
alimentos. Desta forma, o sistema produziu em torno de 1.500 mudas de hortaliças             
diversas e aproximadamente 120 kg de peixe vivo por ciclo de criação (seis meses). Além               
dos resultados produtivos, o grupo Pet pretende conscientizar a comunidade sobre a            
reutilização de materiais e a importância ambiental, social e econômica desta tecnologia            
sustentável de produção de alimentos. 
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                                                       RESUMO  

O Programa de Educação Tutorial (PET) é representado por 840 grupos no 
Brasil, distribuídos em 121 Instituições de Ensino Superior (IES). A 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) possui 22 grupos dos mais diversos 
cursos de graduação. Todos os grupos são compostos por 12 bolsistas, com a 
possibilidade de voluntários. O Programa de Educação Tutorial Comunidades 
do Campo foi criado em 2010, e possui caráter interdisciplinar buscando 
promover as conexões de saberes entre a academia e as comunidades do 
campo. O grupo possui estudantes de diversos cursos: Agroecologia, Artes, 
Ciências, Geografia, Gestão Empreendedorismo e Serviço Social. Os grupos 
desenvolvem seus trabalhos tendo como base os eixos ensino, pesquisa e 
extensão. Visando o desenvolvimento e o atendimento de nosso planejamento, 
durante o ano de 2018, foi realizada a primeira fase da oficina de Inclusão 
Digital, e no ano de 2019 a segunda edição, tendo por objetivo promover 
facilidades para estudantes oriundos do campo ou não que possuem 
dificuldades com o uso de ferramentas da internet.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Programa de Educação Tutorial (PET), foi criado em 1979, como 
Programa Especial de Treinamento, e, no ano de 2000, o programa passa a ser 
renomado como Programa de Educação tutorial, vindo a ser vinculado ao 
Ministério da Educação. O programa objetiva ser uma base para o 
desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão no ambiente acadêmico. Tem 
por objetivo promover formação ampla e de qualidade acadêmica, por meio das 
atividades extracurriculares realizadas pelos petianos com a orientação de 
tutores. O nosso grupo PET Comunidades do Campo faz parte da modalidade 
Conexões de Saberes, que tem como objetivo desenvolver ações inovadoras 
que ampliem a troca de saberes entre as comunidades populares e a 
universidade, valorizando o protagonismo dos estudantes universitários 
beneficiários das ações afirmativas no âmbito das universidades públicas 
brasileiras, contribuindo para a inclusão social de jovens oriundos das 
comunidades do campo, quilombola, indígena e em situação de vulnerabilidade 
social, é um grupo interdisciplinar, composto por discentes dos cursos de 
Licenciatura em Artes, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Ciências, 
Serviço Social e Gestão e Empreendedorismo, sendo 12 bolsistas e um 
voluntário e uma tutora do Curso de Ciências Ambientais.  

O grupo PET Comunidades do campo  realizou um processo seletivo 
no qual adentraram dois integrantes do curso de Licenciatura em Educação do 
Campo (LeCampo), o curso de LeCampo contempla estudantes oriundos de 
famílias de agricultores familiares, assentados, acampados, pescadores, 
ribeirinhas, ilhéus, quilombolas, indígenas e povos da floresta, mediante esse 
contato com os estudantes do Educação do Campo, com a integração destes 
discentes, foram verificadas dificuldades, no uso de plataformas digitais. 
Mediante o fato, o grupo, juntamente com o apoio do curso de LeCampo 
passam a pensar em formas de integrar os discentes deste curso por meio de 
uma oficina de inclusão digital sendo que a primeira fase foi direcionada para 
as turmas da LeCampo, e a segunda para todos os cursos tendo tema central 
as dúvidas e dificuldades no uso da Plataforma do Google conhecida como 
Drive, uma plataforma de armazenamento de arquivos na nuvem além de 
pacotes de aplicativos muito utilizados no meio acadêmico, como editor de 
texto, planilhas e apresentações.  

 
 

METODOLOGIA 
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Após planejamento e consulta prévia sobre possíveis temas para a          
oficina, no dia 23 de novembro de 2018 ocorreu a primeira edição da oficina,              
composta por três fases: primeira fase levantamento das demandas dos          
estudantes, qual primeiro foi elaborado e aplicado um questionário dinâmico          
para diagnóstico sobre dificuldades dos estudantes, trazendo aos mediadores         
uma percepção mais precisa de como auxiliar os participantes. Segunda fase a            
organização fez a divisão de tarefas do grupo, usando painéis de papel craft,             
elaboramos e divulgamos no setor um cartaz da oficina e utilizamos a sala de              
informática da Universidade Federal do Paraná, Campus Litoral e por fim sua            
execução. O eixo fundamental das discussões foi a promoção de ações fixas            
para a inclusão tanto digital quanto social dos acadêmicos com dificuldades,           
uma vez que tais dificuldades podem levar os estudantes a um sentimento de             
baixo-estima e até mesmo evasão. 

A terceira etapa foi realizada no dia 8 de outubro de 2019, na qual o                
planejamento realizou-se um plano de ação com as ferramentas da planilha do            
Google, ocorrendo um levantamento para a verificação da data em que uma            
das turmas da Lecampo estaria presente no Campus, para realizar a           
mesma,uma vez que trata-se de um curso que trabalho sob a pedagogia da             
alternância. Como destaca o autor Paulo Freire (1975,p.30):  

 
Ele que sempre acreditou na capacidade criadora dos homens 
e mulheres, e pensando assim é que apresenta a escola como 
instância da sociedade. Paulo Freire diz que “não é a educação 
que forma a sociedade de uma determinada maneira, senão 
que esta, tendo-se formado a si mesma de uma certa forma, 
estabelece a educação que está de acordo com os valores que 
guiam essa sociedade. 

 
Mediante a verificação da data para a realização da oficina, foi            

reservado a sala de informática. Após todo esse processo foi produzido um            
cartaz de divulgação do evento, criado um evento na Rede Social Facebook,            
divulgado na rede Instagram e passado nas salas de aula informando da            
oficina para os interessados. Dividiu- se as funções entre o grupo, em que cada              
um se responsabilizou por uma apresentação em slide específica de cada           
ferramenta que foi utilizada, para fácil compreensão dos participantes. Também          
foi criado um formulário de inscrição online, e por fim foi feito um questionário              
de satisfação sobre a oficina. A oficina de inclusão digital foi aberta a todos os               
interessados que buscavam mais informações ou até mesmo aprimorar seus          
conhecimentos práticos sobre o tema proposto, as inscrições foram gratuitas e,           
ao final de cada edição, um certificado de participação foi emitido. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Mediante a primeira fase da oficina, foram esclarecidas dúvidas 
como: Entrada no Portal do Aluno, Intranet, acesso ao e-mail institucional, além 
de outras dúvidas que surgiram durante a oficina. Pode-se verificar a 
importância da oficina para alguns estudantes, até mesmo para evitar a evasão 
estudantil, pois percebemos que não basta o estudante entrar na instituição, é 
importante a permanência do mesmo, e com algumas dificuldades, o sonho 
pode ser impossibilitado. Como destaca o autor Dias Sobrinho (2005,p.169):  

 
O grande avanço da ciência e da tecnologia da segunda 

metade do século XX deu-se em sua maior parte graças aos recursos 
públicos investidos pelos países ricos na educação e na pesquisa. Não 
há dúvida de que as universidades têm desempenhado, agora e antes, 
um papel fundamental no desenvolvimento dos países. Entretanto, é 
preciso pensar na questão da equidade na distribuição dos benefícios 
do conhecimento, num mundo injusto, cujo valor primeiro é o valor do 
dinheiro. 

  
Durante a primeira fase da oficina foi observada a necessidade de 

uma segunda e a mesma foi aberta não apenas para estudantes da educação 
do campo, mas para toda comunidade, onde foi realizada uma oficina 
direcionada sobre a Plataforma o Google Drive, ferramenta muito usada 
atualmente no ambiente acadêmico, e nem sempre acessível para parte da 
comunidade estudantil. Durante a oficina foi discutido o uso de planilhas, 
apresentações de slides, formulários e documentos.  

Na primeira edição, foram levantadas dúvidas através de conversas 
com os participantes. Já a segunda realizamos pelo próprio Drive, como 
maneira de estimular o uso da ferramenta, por meio da plataforma formulários 
do Google Drive, onde solicitamos respostas para uma pesquisa de satisfação 
do público que realizou a oficina. Todos os participantes da oficina estavam 
participando pela primeira vez de uma atividade proposta pelo Programa de 
Educação Tutorial, apenas uma pessoa considerou a oficina e o conteúdo 
abordado médio, o restante consideraram muito satisfatória. Os participantes 
consideram a oficina muito boa, e pediram para o grupo realizar mais oficinas 
desta natureza. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Através da realização da Oficina de Inclusão Digital em duas etapas,           
proposta pelo PET Conexões de Saberes Comunidades do Campo,         
constatou-se a importância destas atividades para a continuação, permanência         
e desenvolvimento dos estudantes, incorporando a atividade ao planejamento         
anual do grupo com a intenção de aprimorar as ferramentas abordadas durante            
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a mesma, assim como abranger outros cursos do setor, observando que estas            
dificuldades não estão presentes apenas em um determinado curso, mas em           
grande parte dos recém ingressos em uma IES. A oficina foi realizada de             
maneira aberta ao público, de modo que abrangeu não só os estudantes da             
instituição, mas também a comunidade externa. Ambas as edições         
manifestaram a preocupação em oferecer acesso as tecnologias da informação          
e debater a contemporaneidade das propostas de inclusão social que          
promovem a apropriação crítica das tecnologias digitais, além do envolvimento          
dos discentes para com a comunidade. 

 
AGRADECIMENTOS 

 
Agradecemos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação        

pelo apoio financeiro para o grupo. Ao grupo Programa de Educação           
Comunidades do Campo a todos envolvidos para que a oficina fosse possível. 

 
REFERÊNCIAS 

 
BRASIL.  Portaria MEC no 976, de 27 de julho de 2010 .publicada no Diário 
Oficial União em 28/07/2010. 
 
UFPR.  PET- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
  
Acesso 21/03/2019 
disponível:http://www.prograd.ufpr.br/portal/copeg/pet-programa-de-educ
acao-tutorial /Portaria MEC no 976, de 27 de julho de 2010 
 
SILVEIRA, S.; C, J.  Software Livre e Inclusão Digital . Porto Alegre : Conrad, 
2003, pp. 339 SOBRINHO, Dias (2005)  Educação superior, globalização e 
democratização, qual universidade?  Revista brasileira de educação,2005, 
pp. 169 
 
SCHRAM, S.; C.  O pensar educação Paulo Freire para pedagogia da 
mudança : Dia a dia educação, 2012, pp.3 
 
SOBRINHO, Dias (2005)  Educação superior, globalização e       
democratização, qual universidade?  Revista brasileira de educação,2005,       
pp. 169 
 

 
 
 
 

 183



 
 
 
 

 

1º GEO.DIA DO PARANÁ: UMA NOVA ABORDAGEM NA DIVULGAÇÃO 
DAS GEOCIÊNCIAS NO ESTADO DO PARANÁ  

 

Eixo temático: EXTENSÃO 
LIPKA1, R.W.*, CASTILHO, P.B. de**, DIÓRIO, G.R.***, FASSBINDER1,E.*, FAYAD, 

G.D.***, FERNANDES, L.A.**, HALUCH, C.DE A.***, KUZJMAN1, A.R.*, 
LIGESKI1,H.M.*, LOURENÇO1, A.R.*, MANEIA1, M.F.*, MANZANO, L.M.T.**, 

MENDES1, F.A.*, MOTA, L.C.S.***, OLIVEIRA JR, S. de***, PINTO1, L.S.M.*, ROCHA, 
G.S.***, SANTOS, F.A.***, SCHOTT1, J.M.*, SILVA, M.S.***, VIEIRA, K.T.P.**, 

XAVIER, F.C.B.**, ZANELLA1, M.H.* 
1Ministério da Educação 

*Grupo de Educação Tutorial do Curso de Geologia, UFPR 
**Grupo de pesquisa Geoconservação e Patrimônio Geológico UFPR/CNPq 

***Geosurf Sul - núcleo Paraná, UFPR 

 

e-mail: Rafael.lipka@gmail.com 
 

 

RESUMO 
 

A Geoconservação promove a conservação do patrimônio geológico cientifico, 
gera a difusão do conhecimento científico e fomenta a economia através do 
turismo geológico, constituindo-se numa fonte de riqueza cultural e econômica 
para a população do seu entorno e para a sociedade. Os sítios permitem 
reconstruir e recriar o passado através de registros fósseis, paleoclimáticos, 
paleoambientais e tectônicos, como mencionado pelo naturalista e geólogo 
escocês James Hutton, em sua celebre expressão ‘‘o presente é a chave do 
passado". O projeto geo.dia visa promover a divulgação da diversidade do 
património geológico no estado do Paraná e contribuir para a sua difusão na 
sociedade. A primeira experiência do projeto foi realizada na Ilha do Mel, 
Município de Pontal do Paraná. O método de trabalho se constituiu na 
organização de um núcleo com 23 pessoas, oficinas internas, edição de um 
evento no facebook, divulgação através das mídias sociais e cartazes. O 
trabalho foi desenvolvido durante um dia na Gruta das Encantadas e Praia Mar 
de Fora. O resultado foi satisfatório, com 70 inscrições, e com a emissão de 30 
certificados de participação, além daqueles para pessoas envolvidas na 
organização. 
 

Palavras-chave: Geoconservação, Divulgação das Geociências, Patrimônio 
Geológico do Paraná, Geoparques. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Partindo-se do pressuposto que uma das principais funções das 
atividades de extensão é estabelecer uma ponte entre o meio acadêmico e a 
sociedade, o projeto Geo.dia foi proposto pelo Grupo de Pesquisa 
Geoconservação e Patrimônio Geológico UFPR/CNPq, do Programa de Pós-
Graduação em Geologia em parceria com o Grupo de Educação Tutorial do 
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Curso de Geologia e o Grupo de Geosurf Sul - núcleo Paraná, como um 
incremento na divulgação das geociências de interesse da sociedade. 
 O projeto consiste em identificar localidades que sejam de interesse 
geológico tanto turístico, aproveitando o fluxo de turistas já existentes para 
promover e divulgar as atividades de geoconservação, motivados pela beleza e 
atratividade turística de determinado local, riqueza cientifica e sua importância 
e significado para as geociências. 
 A primeira edição do Geo.dia do Paraná foi realizada no primeiro 
semestre de 2019 e foi desenvolvida na Ilha do Mel, um dos pontos turísticos 
mais importantes do litoral paranaense. O local permite também observar 
várias feições geológicas com significativas implicações para a compreensão 
da geologia local e regional. Dentre destas feições, destaca-se a constituição 
das rochas da Ilha e sua história evolutiva, a formação da Ilha do Mel através 
da variação do nível do mar durante os últimos 120.000 anos, processos de 
sedimentação atuais e aspectos ambientais. Os participantes do projeto foram 
incentivados a raciocinar como se formaram as feições que estavam 
observando e seus significados e implicações ao longo do tempo geológico, de 
modo a se interessar e criarem uma linha de pensamento geológico, ao mesmo 
tempo em que se conscientizam sobre a importância da preservação e 
conservação destes locais. 
 

METODOLOGIA 
 

 O desenvolvimento do projeto Geo.dia pode ser dividido em quatro fases 
distintas: planejamento, nivelamento, produção de materiais e execução. 
 Durante a fase de planejamento foram realizadas reuniões semanais 
com os grupos interessados em participar e desenvolver o projeto, com objetivo 
principal de alinhar as ideias e estabelecer um cronograma para a realização 
das atividades. Aqui foi definido que o evento seria dividido em duas frentes 
que ocorreriam simultaneamente em duas porções distintas da ilha, uma na 
Gruta das Encantadas e a outra na Praia de Fora, abrangendo temas 
diferentes conforme os atrativos do local. Também aqui foram definidos como 
seriam os esquemas de deslocamento e transporte até a ilha a partir de 
Curitiba. 

  Posteriormente, na fase de nivelamento, foram realizadas palestras 
para os participantes do projeto, de maneira a nivelar os seus conhecimentos 
sobre a geologia regional do Paraná e a geologia da ilha. Desta maneira 
pretendeu-se assegurar que todos estariam com o mesmo nível de capacitação 
para executar do projeto. De maneira paralela, ocorreu a fase de produção de 
materiais em que o grupo PET-Geologia se encarregou da produção de 
maquetes e cartazes que facilitassem o entendimento e aprendizado de alguns 
termos e ideias mais complexas que seriam apresentadas. Os materiais foram 
produzidos em duplicidade, para sua utilização nos dois locais de trabalho. No 
quesito de temas abordados, os principais tópicos levantados foram conceitos 
de tectônica global, o ciclo das rochas, erosão, isostasia e meio ambiente. 

Foram produzidos materiais de divulgação do evento, como logomarca, 
cartazes, e utilização de folders disponibilizados pelo ITCG Instituto de Terras, 
Cartografia e Geologia do Paraná, por profissionais da extinta Mineropar. A 
divulgação do evento foi realizada através de um evento do Facebook e 
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Instagram, através de mensagens diárias. As inscrições foram feitas online, 
através de formulário Google Docs.  
 Na fase de execução do projeto, cada um dos grupos apresentou o 
conteúdo da extensão quatro vezes durante o dia, totalizando oito exposições. 
A duração média de cada foi de aproximadamente 1h30 minutos, tempo que 
permitia a explicação e exemplificação das feições que estavam sendo 
observada nas rochas e sedimentos do local, com auxílio de cartazes com 
desenhos e gráficos. Posteriormente foi realizada a coleta de dados dos 
presentes, de maneira a produzir certificados de participação para os mesmos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Embora tenham ocorrido 70 inscrições de pessoas interessadas no 
evento, é provável que o público tenha sido maior, pois os inscritos muitas 
vezes se misturaram com turistas em visita aos locais da extensão. Ao fim 
foram emitidos 30 certificados de participação. Este número relativamente 
baixo de certificados se justifica pelo fato de que nem todos os participantes o 
solicitaram, e em geral os que o fizeram já se encontravam de alguma forma 
inseridos no ambiente acadêmico ou com desejo de seu ingresso.  

A atividade foi bem avaliada pelos participantes, em formulário online 
disponibilizado posteriormente ao evento, sendo que 90,91% dos participantes 
emitiram conceitos de ‘‘Bom’’ ou ‘‘Excelente’’. Os itens que receberam as notas 
mais baixas foram sobre a divulgação e a linguagem utilizada, com 20% de 
avaliações negativas. De acordo com as respostas obtidas, as informações 
sobre o evento não foram disponibilizadas de maneira clara e acessível, e no 
que diz respeito à linguagem, a utilização de alguns termos técnicos dificultou a 
compreensão de alguns termos e ideias, que poderiam ter sido explicadas de 
formas mais simples. 
 

CONCLUSÕES 
 

O projeto obteve êxito na execução da sua primeira versão, como 
projeto piloto. A sua replicação num futuro próximo se mostra viável em pontos 
do Estado que possuam interesse para a Geoconservação, como por exemplo 
o Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Guartelá, Parque 
Nacional do Iguaçu, entre outros.  

A comissão organizadora também identificou alguns pontos a serem 
melhorados, em especial encontrar alguma maneira precisa de quantificar o 
número de pessoas alcançadas pelo evento, para que possam ser gerados 
dados estatísticos mais precisos em uma próxima edição. Também foi sugerido 
que na fase de nivelamento sejam incluídas palestras sobre didática, a fim de 
evitar problemas com termos técnicos. 
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RESUMO 

 

A extensão universitária é um instrumento de transformação social e, a partir 

dela, o conhecimento produzido nas universidades pode atingir a população. 

Frente a isso, o grupo PET Geologia da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), tomou como base o projeto do grupo de 2016, denominado “PET na 

Praça”, o qual deu origem ao “Geologia no Shopping”. Este trabalho propõe 

apresentar e discutir a organização e o desenvolvimento deste projeto, 

mantendo a essência do seu antecessor, levando o conhecimento geológico 

para fora dos muros da universidade. Tem como propósito contextualizar a 

sociedade da importância do estudo da geologia através do trabalho que a 

universidade realiza. Assim, tornar mais transparente a influência desses 

conhecimentos no dia-a-dia das pessoas e mostrar para a sociedade o trabalho 

formativo que é desenvolvido nas universidades.  As duas edições do evento 

ocorreram no Ventura Shopping, localizado na cidade de Curitiba, nos anos de 

2018 e 2019, contaram com a apresentação de assuntos geológicos para o 

público do shopping, utilizando-se de materiais visuais, interativos e lúdicos. 

Atingiu um publico de aproximadamente 700 pessoas, superior aos eventos de 
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2016/2017. As avaliações internas do grupo e também de participantes do 

evento foram positivas, o que motiva o grupo planejar edição futuras. 

 

Palavras-chave: Extensão universitária, geologia e sociedade, PET Geologia 

UFPR, Ventura Shopping. 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto tem como precursor o evento denominado “PET na Praça”, 

o qual foi realizado em duas edições nos anos de 2016 e 2017, no Memorial de 

Curitiba, na cidade de mesmo nome, estado do Paraná. Tal projeto, com duração 

de um dia, tinha por objetivo alcançar a população externa ao meio universitário, 

divulgando temas geológicos, utilizando-se materiais visuais e explicações 

teóricas. A motivação foi subsidiada no princípio de que os conhecimentos 

geológicos são relevantes no cotidiano das pessoas, porém são pouco 

difundidos na sociedade em geral. 

Nas edições do projeto, em 2018 e 2019, foi substituído o Memorial 

de Curitiba, ao lado da tradicional feirinha da praça do Relógio, por um shopping 

center para realização do projeto. O local permite maior afluência de público e é 

protegido das intempéries climáticas, comuns em Curitiba.  É um espaço versátil, 

onde as pessoas buscam lazer, alimentação e compras, diferente das praças. O 

Ventura Shopping, por meio da sua diretoria de marketing, disponibilizou-se a 

fornecer espaço em suas instalações e assim as duas realizações do evento 

ocorreram nesse local, também com duração de um dia, com funcionamento das 

10h00 às 20h00. O grupo PET encontrou, nesse novo espaço, maior visibilidade 

para sua atividade além de maior interesse e receptividade das pessoas, 

constituindo-se numa atividade mais promissora para futuras edições. Além 

disso, permitiu ao grupo expor maior quantidade de materiais, alguns com 

extrema fragilidade como fósseis, maquetes, coleções de minerais, cartazes e 

jogos para crianças, que poderiam se deteriorar com água da chuva em locais 

abertos. Para o shopping a exposição auxiliou na ampliação das atrações para 

seu público, diversificando suas atividades, de forma gratuita. 

 

METODOLOGIA 

 

O grupo PET Geologia UFPR organizou a atividade “Geologia no 

Shopping” através de um grupo de trabalho, denominado de GT dentro da sua 

estrutura organizacional. Neste caso, foi composto de 1 (um) coordenador e 3 

(três) integrantes, todos petianos discentes. O GT realizou a reserva do espaço, 

devido a cortesia do shopping, coordenou e trabalhou na confecção e seleção 

de materiais expositivos. Dentre eles, cita-se: coleções de minerais e rochas, 

réplicas de fósseis, modelos 3D de tectônica de placas, maquete do pré-sal, 

189



 
 
 
 
 

 

banner de identificação do espaço, jogo de memória sobre rochas e minerais e 

quebra cabeça de placas tectônicas, sendo os dois últimos itens novidades da 

segunda edição e direcionados à interação com as crianças. A seleção e 

confecção de materiais lúdico-visuais, justifica-se dentro da perspectiva do 

“aprender brincando”, conforme proposição de Constante & Vasconcelos (2010): 

 

Por ser parte intrínseca do ser humano, o lúdico não deve ser 
utilizado somente na pré-escola, pois também permite a 
motivação para a aprendizagem em crianças maiores, em 
adolescentes e até mesmo em adultos ou idosos. 

 
O grupo PET divulgou a realização do projeto em sua página no 

Instagram, blog do grupo e Facebook, sendo criado um evento em conjunto com 

a página do shopping nesse último. Foi realizada uma divulgação adicional pela 

assessoria de imprensa do Ventura, através da Rádio Paraná Educativa. 

O espaço cedido pelo shopping foi de 3m X 5m, com 6 mesas para 

exposição dos materiais. No desenvolvimento da atividade envolveram-se todos 

os 14 membros do grupo, distribuídas em 3 turnos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Estima-se que foram atingidas cerca de 700 pessoas, distribuídas 

entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, somando suas duas últimas 

versões. A versão do projeto “Geologia no Shopping”, em comparação com o 

“PET na Praça”, obteve resultados superiores levando em consideração a 

quantidade de pessoas atingidas, em torno de 150 nas versões de 2016 e 2017, 

qualidade dos materiais apresentados e acomodação do próprio grupo para 

obter um melhor resultado final. O grupo PET Geologia validou a sua satisfação 

e motivação com o trabalho realizado atribuindo nota média de 9,6 em avaliação 

interna. 

Ao considerar os resultados obtidos, é possível inferir que a mudança 

de local foi positiva para a realização do evento. O grupo pôde se organizar de 

maneira mais efetiva tanto internamente quanto no espaço disponibilizado, 

devido à estrutura que o shopping ofereceu. Sem contar que a interação com o 

público foi satisfatória e eficiente. Com base na variedade do público, percebeu-

se que a população em sua maioria apresenta conhecimento geológico carente 

ou quase inexistente, não por falta de interesse, mas por falta de proximidade 

com as ciências da terra. Ao contrário do esperado, não só as crianças 

demonstraram interesse pelas atividades lúdicas e visuais presentes no evento, 

mas também um grande número de adolescentes, adultos e idosos se 

entusiasmaram com os conhecimentos que provém do estudo da geologia 

embora geralmente não tenham acesso a informações desse gênero durante 

seus anos de educação básica. Por fim, o Ventura Shopping demonstrou 
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satisfação com os resultados do evento na edição de 2019 e ficou a disposição 

para realizar edições futuras.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

O evento se mostrou eficiente devido às avaliações internas do grupo 

PET-Geologia, feedback do público e das 700 pessoas atingidos nos eventos de 

2018 e 2019.  

O engajamento no projeto dos públicos adolescente, adulto e idoso 

foi positivo, pois, a partir dele, foi possível complementar informações geológicas 

parcialmente disponíveis na educação básica e democratizar o conhecimento.  

A interação com o público infantil, através de atividades lúdicas, 

também se mostrou eficiente. Ao se instigar a sua curiosidade é possível formar 

cidadãos com maior interesse nas geociências e desenvolver senso crítico para 

o exercício da cidadania. 
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RESUMO 

 

A abordagem e acompanhamento dos egressos é muito importante dentro de 

uma universidade, pois permite avaliar a graduação de uma maneira geral e seus 

resultados. Por essa razão, o PET Economia trouxe o projeto Alumni para ser desenvolvido 

na Universidade Estadual de Maringá, visando o acompanhamento dos ex-alunos da 

instituição, através da elaboração de um formulário, inicialmente aplicado apenas aos 

formandos de Ciências Econômicas do ano de 2018, com o objetivo de construir uma base 

de dados com informações sobre o futuro ambiente profissional e, posteriormente, 

disponibilizá-las para a comunidade acadêmica do curso, possibilitando a troca de 

experiência e proporcionar possíveis parcerias acadêmicas e profissionais. Além disto, o 

projeto se propõe também à oferecer subsídios para as estratégias do Departamento de 

Economia para atração de novos alunos, pois ao divulgar a boa colocação dos egressos no 

mercado de trabalho, isso pode vir a se tornar um fator de atração para o curso procurado 

por quem ingressará na graduação. Para a execução do Alumni, é de suma importância a 

obtenção dos dados dos alunos formados em anos anteriores, para que se possa analisar 

diversos fatores que o projeto busca, como por exemplo, área de atuação. De maneira geral, 

o objetivo central do Alumni de conseguir estabelecer contato com os egressos do curso foi 

parcialmente alcançado, pois deve-se buscar informações de formandos de anos anteriores 

à 2018, além de expandir o projeto para os demais cursos da Universidade Estadual de 

Maringá. 

Palavras-chave:  Egresso; parcerias; formandos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Manual de Orientações Básicas dos grupos PET (2002), dentre 

as atividades realizadas pelos grupos destacam-se as atividades extracurriculares, que têm 

como objetivo proporcionar aos alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências 

não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando a sua formação 

acadêmica e pessoal. Além disso, ainda de acordo com o MOB (2002), um dos objetivos 
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do Programa de Educação Tutorial é o incentivo à integração da formação acadêmica com 

a futura atividade profissional, através de interação constante com o futuro ambiente 

profissional.  

Ressalta-se que algumas instituições de ensino superior, tal como a 

Universidade de São Paulo (USP), apresentam um projeto de integração entre acadêmicos 

e formandos de grande visibilidade no cenário nacional.  

Diante disso, o grupo PET Economia desenvolveu o projeto Alumni, que consiste 

em reunir antigos estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de 

Maringá, com o objetivo de cooperar com o processo de avaliação e melhoria do curso, 

além de possibilitar ao aluno parcerias acadêmicas e profissionais para sua carreira.  

Tal atividade busca desenvolver a capacidade de pesquisas e o senso crítico 

dos acadêmicos com relação à formação profissional da área do ex-aluno, além da possível 

junção com pessoas e profissionais que fizeram parte da trajetória acadêmica dos mesmos. 

A plataforma pode abrir diversas portas, lotadas de oportunidades e anseios para o futuro 

do aluno.  

 

METODOLOGIA 

 

O grupo formou uma comissão, composta por 10 PETianos, dividindo entre eles 

as tarefas necessárias para iniciar a execução do projeto. Dentre elas, o passo inicial foi 

entrar em contato com a coordenação do curso de Ciências Econômicas para solicitar as 

informações de todos os alunos que se formaram no ano de 2018. A ideia inicial é de 

começar buscando as informações que o grupo considerou necessárias (profissão atual, 

melhores formas para manter o contato e currículo) e montar uma base de dados sólida o 

suficiente para ser utilizada futuramente.  

Para coletar tais dados, um membro da comissão montou uma planilha contendo 

nome, e-mail e telefones dos formandos, dividindo-os igualmente para cada integrante do 

grupo entrar em contato, via mídias sociais, com um texto explicativo sobre o projeto Alumni 

e a importância dele para a graduação. Além disso, foi enviado em conjunto um formulário 

(Figura 1) para que o egresso completasse os campos solicitados. 

 

Figura 1 – Formulário aplicado aos formandos 

 
Fonte: elaboração própria  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em um primeiro momento, o grupo optou por dar início ao projeto apenas com 

os egressos de Ciências Econômicas, devido a maior facilidade de obtenção de dados. No 

entanto, para os próximos anos, busca-se ampliar para os demais cursos da UEM. Diante 

disso, foram obtidos, no primeiro mês, 15 respostas. 

Como resultado, observou-se que os 15 ex-alunos do curso de Ciências 

Econômicas da Universidade Estadual de Maringá estão nas mais variadas profissões, 

alguns seguiram a carreira de seu interesse durante a graduação, tais como Analista em 

investimento, Gerente Administrativo, Gerente executivo, dentre outros. Alguns seguiram 

para diferentes caminhos, como Bombeiro Militar, mas ainda assim, muito satisfeitos com 

a sua presente profissão. Além dos que estão no mercado de trabalho, observou-se 

também que alguns optaram por continuar desenvolvendo seus estudos e pesquisas, 

ingressando no mestrado, cerca de 20% dos formandos.  

O grupo continua a busca por novos egressos, espera-se que ao final do período 

a base de dados esteja completa e divulgada para a comunidade acadêmica do curso de 

Ciências Econômicas.  

O grupo acredita que é de grande importância o acompanhamento dos 

resultados, já que esse não é só um interesse do grupo PET Economia, mas também da 

universidade como um todo, e até mesmo daqueles que anseiam pela mesma ou pelo curso 

pesquisado.  

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os resultados obtidos através do formulário proposto para os 

egressos, o grupo conclui que a atividade traz uma perspectiva ampla e possíveis parcerias 

de muito ganho entre os formandos e os atuais graduandos, por outro lado, ressalva-se a 

baixa participação inicial para com o projeto, no entanto, o grupo continua a buscar 

informações sobre os demais formandos do curso e novas formas de desenvolver o projeto.  

Além disso, o grupo acredita que o projeto é de suma importância para os cursos 

da Universidade Estadual de Maringá, diante disso, busca-se levar o projeto Alumni para 

os demais cursos.  

O Alumni busca abrir novas portas e apesar da limitação da pesquisa de campo 

realizada, ressalta-se sua importância para todos os envolvidos, tanto da comunidade 

acadêmica quanto dos integrantes do grupo PET Economia. 
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RESUMO 
 

No Brasil, o número de idosos vem crescendo progressivamente, o que 

tem desencadeado a preocupação com a saúde pública desses idosos a partir 

de intervenções na realidade social. Uma das ações de extensão do PET-

Educação Física procurou reconhecer e valorizar a experiência de vida na 

longevidade por meio da aplicação de jogos que estimulassem a memória e a 

socialização. Para tanto, onze idosos, moradores de um lar de idosos em 

Maringá, com diferentes capacidades físicas e mentais, participaram das 

atividades desenvolvidas pelo PET. A resposta cognitiva referente à memória 

dos idosos deu-se pela observação dos PETianos que integram o Grupo PET 

Educação Física-UEM durante a aplicação das atividades. Com o trabalho 

realizado e, sobretudo, com a aplicação do jogo “com a vida conheci”, foi 

possível constatar que os idosos possuíam mais facilidade para lembrar de 

músicas que marcaram suas vidas do que de momentos, filmes, novelas ou 

jogos e brincadeiras. Em acréscimo, as atividades desenvolvidas por meio de 

jogo constituíram-se em importantes experiências de socialização e valorização 

de suas memórias. 

Palavras-chave: Atividade para idosos, Jogo, Memória, Envelhecimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O envelhecimento pode ser entendido como um processo que envolve 

múltiplas dimensões que se inter-relacionam, em seus aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e de ajustamento a novas situações de vida, como nos 

mostram Argimon et al. (2004) e Cordeiro et al. (2014). Segundo dados do 

IBGE (2018), houve um crescimento no número de idosos no Brasil, nos 

últimos cinco anos, o que vem desencadeando a preocupação com sua 

qualidade de vida, o que inclui a saúde de suas memórias. Uma vez que 

envelhecer exige cuidados, torna-se essencial que o idoso tenha acesso aos  

direitos que lhes são próprios por lei. O Estatuto do Idoso (Art. 3 da Lei 

10.741/2003) determina que a família, a comunidade e o poder público devem 

garantir aos idosos a “efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 

2003).  Nesse processo de envelhecimento, a pessoa idosa sofre diversas 

perdas corporais. A cognição, quando afetada, pode desencadear um processo 

demencial que, dependendo do tipo, como esclarecem Brito et al. (2017), 

demarca-se como reversível ou irreversível. Chariglionel e Janczura (2013) 

comentam que as demências são consideradas um problema de saúde pública 

e caracterizam-se pela perda de habilidades cognitivas e emocionais, o que 

interfere na vida diária dos idosos. Um auxílio necessário ao idoso está 

relacionado à manutenção do funcionamento adequado do cognitivo e de sua 

memória, o que pode contribuir, como observam Yassuda e Bastitoni (2006), 

para sua autonomia e para o exercício do autocuidado de forma segura. 

Veecchia et al. (2005) consideram que a preservação da memória está 

diretamente ligada à qualidade de vida, a qual relaciona-se à autoestima e ao 

bem-estar pessoal, abrangendo uma série de aspectos, como a capacidade 

funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a 

atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o estilo de vida, a 

satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em que se 

vive. Nota-se, portanto, que os treinos de memória podem contribuir para o 

adequado funcionamento cognitivo dos idosos e também para melhorar a sua 

qualidade de vida. Daí ter o Grupo PET-Educação Física voltado sua atividade 

de intervenção para esse grupo social. O objetivo foi oportunizar aos idosos 
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atividades voltadas à experiência de vida na longevidade por meio da aplicação 

de jogos de estímulo à memória e aos processos de socialização. 

 

 

 

METODOLOGIA 

A atividade desenvolvida em um lar de idosos, na cidade de Maringá, 

consistiu na aplicação de um jogo de tabuleiro criado e adaptado pelo próprio 

grupo, com dados e peças que percorriam um circuito definido. Em cada 

parada do circuito o jogador deveria recordar momentos importantes da sua 

vida no tocante a temas específicos, como brincadeiras, músicas, novelas, 

filmes, entre outros. 

A realização dessa atividade ocorreu em um único período (manhã), em 

um lar de idosos que comportava aproximadamente 50 pessoas (homens e 

mulheres), com capacidades físicas e mentais variadas. Os idosos foram 

convidados a participar voluntariamente da nossa atividade e, após receberem 

todas as instruções prévias das regras do jogo e de seus objetivos, alguns 

sentiram-se desejosos a integrá-la, com a mediação de um dos PETianos do 

grupo. Assim, durante toda a realização do jogo, o grupo avaliou o nível de 

compreensão dos participantes, assim como o seu desempenho, dificuldades 

de se entregar ao jogo, dificuldades de compreensão e motivação na 

realização das atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos cinquentas idosos que compõem o lar de idosos, somente onze 

voluntariamente se dispuseram a participar da atividade. Desses, três não 

reagiram e sua participação desenvolveu-se de forma passiva. Dois dos idosos 

interromperam sua participação, pois não se sentiram motivados para 

continuarem a atividade, retirando-se no momento que acharam necessário. O 

PET preocupou-se em identificar e valorizar as memórias apresentadas pelos 

idosos que participaram do jogo. Entre essas memórias, destacamos a 
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experiência musical dos idosos por meio da lembrança de músicas como 

“moreninha”, “sertaneja”, “rio de Piracicaba”, “fogueira de São João”, 

“andorinha” e “saudade da minha terra”. Quanto aos momentos vividos, foram 

mencionados “lembrança da companheira”, “viagem para os EUA” e “bailes 

com a prima”. No que se refere aos brinquedos, a menção foi para o “peão”. 

Em termos de novela, houve a menção ao “Rei do Gado”. Tornou-se 

perceptível que a etapa em que o jogo requeria a lembrança de música, dança, 

brincadeiras, brinquedos, objetos, novela, filme, desenho e momentos vividos, 

os idosos tinham mais facilidade para lembrar-se de músicas que marcaram 

suas vidas e menos facilidade para recordar de brincadeiras e momentos 

importantes. Entretanto, um ponto positivo na atuação do grupo deu-se de 

forma coletiva, pois aqueles que participavam com muita motivação auxiliavam 

os companheiros a lembrarem da situação desejada. Com o trabalho realizado 

e, sobretudo, com a aplicação do jogo “com a vida conheci”, foi possível 

constatar, por meio de observação, que os idosos possuíam mais facilidade 

para lembrar de músicas que marcaram suas vidas do que de momentos, 

filmes, novelas ou jogos e brincadeiras. Um misto de felicidade e satisfação 

tomou conta do grupo de idosos por terem a oportunidade de compartilhar com 

seus companheiros lembranças especiais de suas vidas e, por um breve 

período de tempo, revivê-los. Tais experiências são catalisadoras de modos de 

vida que estimulam práticas saudáveis entre os idosos, contribuindo para que a 

longevidade possa ser apreciada com dignidade.  
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RESUMO 

 

O projeto PET na Praça é realizado pelo UNIPET e é um evento onde todos os 

grupos PET da UEM executam atividades voltadas a orientação a comunidade. 

Dentro deste projeto, os grupos PET Farmácia e Enfermagem realizaram a 

atividade intitulada “Automedicação: Mitos & Verdades”. O objetivo da atividade 

foi discutir com a comunidade a utilização correta de medicamentos e os riscos 

potenciais da automedicação. A execução da atividade foi dividida, em duas 

partes: a) o preparo das atividades e; b) a execução da atividade. Na primeira 

fase, os alunos participantes se subdividiram em quatro grupos a fim de 

executarem pesquisas sobre quatro distintos tópicos relacionados a 

automedicação. Após o tempo de pesquisa, uma reunião conjunta foi realizada 

visando harmonizar os conceitos sobre todos os tópicos abordados. Nesse 

momento, também foi definido que a abordagem da população seria por meio de 

jogo de perguntas e respostas. A execução da atividade mostrou que a decisão 

da abordagem por meio de jogo foi adequada pois atraiu adultos e crianças. Além 

disso, o ambiente descontraído propiciou aos participantes da comunidade que 

fizessem questionamentos sobre os temas propostos, e também temas extras. 

Verificou-se que o tema foi muito atrativo para a população e que muitas dúvidas 

podem ser sanadas por meio de iniciativas simples. O contato de universitários 

com a população permite a troca de informações de modo a melhorar o nível de 

informação da comunidade sobre o tema. Bem como, coloca os alunos 

diretamente em contato com a realidade do comportamento da população. 

Sendo assim, a atividade foi considerada importante e adequada no que tange 

ao aumento do nível de informações sobre o uso correto de medicamentos pela 

população e também para enriquecer o conhecimento dos petianos. 

 

Palavras-chave: jogos, orientação à população, uso racional de 

medicamentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A automedicação é o ato do paciente de consumir medicamentos sem consultar 

um profissional da área da saúde. Essa prática pode ser considerada 

potencialmente nociva ao bem-estar do indivíduo (LIMA, 2018). Infelizmente, a 

automedicação é uma realidade preocupante e bastante comum em qualquer 

parte do mundo, independentemente da posição social, onde os idosos são os 

mais acometidos (SECOLI, 2019).  

Dentre os principais fatores que favorecem a automedicação, no Brasil, pode-se 

destacar as propagandas massivas de medicamentos livres de prescrição, a 

confiança do usuário nas indicações medicamentosas vinda de pessoas 

próximas e sem qualificação, e ao acesso facilitado aos medicamentos, isentos 

ou não de prescrição (SECOLI, 2019). 

         O evento PET na Praça é uma atividade organizada pela União dos Grupos 

PET da Universidade Estadual de Maringá (UNIPET-UEM), onde todos os 

grupos executam atividades destinadas a população. O objetivo do evento é de 

informar a população e promover a conscientização em diversos temas, bem 

como, proporcionar a interação entre pessoas de diferentes áreas acadêmicas. 

No ano de 2019, os grupos PET Farmácia e Enfermagem realizaram 

conjuntamente uma atividade intitulada “Automedicação: Mitos & Verdades”. O 

objetivo desta atividade foi de conscientizar a população maringaense sobre os 

riscos da prática da automedicação e desconstruir mitos populares relacionados 

ao tema. Sendo assim, este trabalho apresentará o processo de elaboração de 

uma atividade interprofissional, bem como as percepções do grupo PET 

Farmácia sobre os resultados obtidos. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

           Processo de elaboração da atividade  

Os grupos envolvidos foram divididos em subgrupos, os quais eram 

obrigatoriamente compostos por integrantes dos dois cursos: Farmácia e 

Enfermagem. Foram levantados tópicos relativos a automedicação e cada 

subgrupo realizou pesquisa sobre o tema. Os temas escolhidos foram: a) 

farmacoepidemiologia da automedicação; b) armazenamento e descarte de 

medicamentos; c) riscos do uso irracional de medicamentos; d) os erros mais 
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comuns realizados pela população quanto a automedicação e suas 

consequências. 

Após a finalização dessa etapa, os grupos se reuniram e realizaram 

apresentações sobre as informações obtidas, a fim de harmonizar o 

conhecimento entre os participantes. Nesse mesmo momento, foram definidos 

quais seriam os pontos destacados que seriam apresentados a população. 

Além da definição dos tópicos a serem trabalhados, definiu-se que a 

interação com a população seria realizada de forma lúdica. Para isso, foi 

elaborado um jogo baseado em jogos de tabuleiro, que consistia em perguntas 

e respostas, onde o acerto levava ao avanço de casas, e o erro, a permanência 

no mesmo lugar. 

 

Realização da atividade  

          A atividade consistiu em uma ação social/comunitária, onde os alunos 

pertencentes a cada PET se reuniram em um local público para do 

desenvolvimento da atividade. 

         O evento foi realizado no período matutino entre 8 e 12 horas, em um 

espaço público da cidade de Maringá, onde a população tem o hábito de passear 

e se exercitar. Cerca de 100 pessoas participaram do jogo proposto, sendo 

adultos de várias faixas etárias e crianças acompanhada dos pais ou 

responsáveis.  

         Todos os participantes do jogo proposto receberam brindes. Quando os 

jogadores respondiam corretamente, receberam bombom, quando não, 

receberam, ao final, pirulitos. Além dos brindes, panfletos informativos também 

foram entregues aos participantes e aos transeuntes que optaram em não 

participar da atividade do jogo, somando cerca de 300 pessoas. 

         O panfleto resumiu todas os principais tópicos trabalhados na atividade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação dos resultados da atividade pode ser iniciada pelo ganho dos 

petianos ao longo do preparo da atividade. O conhecimento adquirido por cada 

integrante dos grupos pode ser considerado o primeiro resultado positivo. Além 

disso, a discussão do tema entre distintos profissionais de saúde (Farmácia e 

Enfermagem) traz, em si, o ganho de percepções sobre a integração no campo 

profissional. Essa integração entre os grupos propiciou uma formação ampla a 
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respeito da automedicação e assegurou uma melhor apresentação do tema 

durante o evento PET na Praça. 

A decisão de divulgar informações sobre automedicação de forma lúdica 

foi adequada, de acordo com a avaliação dos grupos envolvidos. Isso porque, 

além de adultos, as crianças eram atraídas, e portanto, as informações 

chegavam aos pais por iniciativa dos filhos.  

Somado a isso, viu-se que a estratégia do jogo permitiu que os 

participantes fossem questionados de modo sutil e não invasivo sobre suas 

práticas, permitindo a intervenção da orientação das práticas da população. 

Durante a realização da atividade foi possível observar que parte da 

população ainda possui dúvidas sobre a uso dos medicamentos. Duvidas essas, 

que vão, desde o correto de armazenamento até a forma de uso. Todos esses 

fatores podem estar diretamente relacionados com a eficácia do tratamento com 

medicamento.  

O evento permitiu expor para a comunidade que, por trás de todo 

medicamento há uma ciência extremamente complexa, e que é indispensável a 

busca pela orientação de um profissional adequado.  

A atividade intitulada como “Automedicação: mitos & verdades”, revelou 

que esse tema é de grande interesse populacional. Os petianos foram bastante 

consultados até mesmo sobre temas que excederam aos que estavam sendo 

abordados. Sendo assim, os universitários puderam compartilhar com a 

população, de modo direto, os conhecimentos adquiridos no âmbito acadêmico, 

auxiliando também na melhora da visão da população a respeito da Universidade 

Pública, e auxiliando na transformação da realidade social brasileira. 

Dessa maneira, entende-se que a realização de campanhas como essas 

mostrou-se importante para a prevenção e conscientização da população quanto 

a automedicação. 

 

CONCLUSÕES 

 

A atividade “Automedicação: mitos & verdades” obteve alta aceitação 

e adesão da população. Também, gerou diálogo construtivo sobre o assunto 

entre os participantes, melhorando o nível de conhecimento sobre o uso racional 

de medicamentos. O alerta das práticas equivocadas quanto a automedicação 

foi dado. Além disso, o conhecimento adquirido dentro dos grupos PET 

envolvidos foi evidente e portanto, assume-se que a atividade executada 

cumpriu com o objetivo programado. 
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RESUMO 

 

O seguinte trabalho possuiu como proposta um projeto de extensão do grupo PET - 

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para a capacitação 

e inserção de mulheres no mercado de trabalho, através de uma instituição local da 

cidade que acolhe alunos no contraturno escolar. Essas mulheres são mães de jovens em 

risco social. A atividade ocorreu com objetivo de oferecer às mães desses alunos  

oportunidade de aprendizagem na área de panificação, para que desta forma, 

encontrassem uma forma de sustento ou complementação de renda, seja abrindo o seu 

próprio negócio ou adquirindo oportunidade em empresas locais, por estar mais 

capacitada para o mercado cada vez mais exigente. Para tanto, primeiramente o 

aperfeiçoamento no conhecimento dos petianos sobre a panificação e confeitaria foi de 

suma importância, sendo realizados testes prévios e estudo a cerca do tema antes do 

início do curso. O curso abordou conhecimentos sobre Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) em alimentos para que compreendessem a importância dessa prática na 

manipulação, qualidade e integridade do alimento, bem como o conhecimento sobre o 

processo de elaboração  de macarrão, nhoque, esfiha, chineque, cueca rasgada, pão de 

cachorro-quente, pão de forma, cookie, pão de queijo e panetone O curso foi dividido em 

4 encontros no período da tarde nas dependências da escola no mês de abril, e mais 2 

encontros em setembro sobre confeitaria. O retorno dessa atividade para o grupo foi de 

grande valia, pois além de reforçar os conhecimentos dos petianos sobre a panificação, 

ofereceu a oportunidade de contato com o ambiente externo podendo, assim, ter uma 

troca de experiência enriquecedora entre a comunidade e os acadêmicos, a qual é 

fundamental para a formação do aluno. Também, foi possível observar a satisfação das 

mulheres da instituição quanto ao curso, pois as mesmas aprenderam e aperfeiçoaram 

seus conhecimentos na área. Dessa forma, atividades como estas devem ser rotineiras 

no âmbito acadêmico, pois fornecessem experiências únicas para quem ensina e quem 

aprende, promovendo a interação entre a comunidade e a Universidade, além da 

formação cidadã e humana dos petianos. 
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Palavras-chave: renda complementar; PET; qualificação; panificação, mães. 

 

INTRODUÇÃO 

 

           O programa de educação tutorial (PET) tem como um dos seus meios de atuação 

a extensão, que procura integrar a comunidade externa com o meio acadêmico. A 

universidade é um importante veículo de produção e propagação de conhecimento. 

Segundo o Art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a universidade tem 

por finalidade promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 

e tecnológica geradas na instituição. Geralmente, como cita Silva (1997) é na extensão 

que os universitários irão consolidar os seus conhecimentos de ensino a partir da prática. 

Dessa forma, a extensão universitária é de suma importância, uma vez que fortalece o 

laço entre a comunidade externa e a acadêmica, permitindo a troca de conhecimentos 

significativa para ambos. Realizar essas ações proporciona a transferência de 

conhecimento dos acadêmicos para pessoas com diferentes realidades, com o objetivo de 

introduzir aspectos humanísticos na graduação e vida pessoal dos petianos, além de 

acrescentar na aprendizagem da comunidade a qual, muitas vezes, não possuem a 

mesma oportunidade de ingressar em uma IES (Instituições de Ensino Superior).  

 A demanda da atividade ocorreu para que as mães de alunos de uma instituição de 

ensino local recebessem qualificação na área de panificação, criando a possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho, uma vez que não possuem fonte de renda estável e em 

algumas situações, muito baixa. Como os petianos possuem conhecimento no ramo da 

panificação devido à graduação e porque este é um ramo com mercado de trabalho 

amplo e que também possibilita a criação de negócio próprio, a atividade se tornou de 

grande valia para todos os envolvidos, onde possibilitou uma troca de experiências e 

conhecimento importante para as mulheres participante e para o grupo.  Portanto, o 

objetivo da atividade consistiu na qualificação de mulheres no ramo da panificação para  

capacitação e consequentemente maior chance de  inserção no mercado de trabalho e/ou 

complementação de renda da família. 

 

METODOLOGIA 

 

Em um primeiro momento, em parceria com a Guarda Mirim Instituto de Educação 

Duque de Caxias - Ponta Grossa/PR, instituição local responsável pela atividade, foram 

efetuadas reuniões com a assistente social afim de esclarecer as funções que o grupo 

PET teria perante ao curso, além de definir quais produtos seriam ensinados para a 

qualificação das  cursistas. A demanda surgiu com o objetivo de possibilitar às mesmas, 

que em totalidade são mães de alunos da instituição com poucos recursos financeiros e 

baixo grau de escolaridade (alto risco social), como uma alternativa de sustento e 

capacitação profissionalizante, onde dessa forma, teriam mais chances no mercado de 
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trabalho. Essas mães foram selecionadas previamente pela assistente social da 

instituição. O curso ofertado pela instituição teve o apoio não só do grupo PET, mas 

também de outros órgãos em diferentes áreas, como por exemplo, a informática.  

Para a realização do curso, os petianos passaram por uma preparação prévia, 

sendo realizados testes nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(planta piloto de panificação) no bloco de Engenharia de Alimentos com o objetivo de 

fortalecer o conhecimento dos petianos perante a área de panificação.  

O curso iniciou no mês de abril de 2019, sendo realizado às terças-feiras no 

período da tarde na padaria da instituição proponente, e o primeiro contato com as 

mulheres da instituição foi com um curso de Boas Práticas de Fabricação (BPF), sendo 

indispensável o conhecimento do mesmo para a garantia de qualidade, segurança e 

integridade de um alimento. No mesmo dia, foi ofertado também a produção do nhoque e 

macarrão. No segundo encontro foi produzido pão de cachorro quente e pão de forma; no 

terceiro momento ensinamos como fazer esfiha, pão de queijo e cueca rasgada; já no 

último dia foi elaborado cookie, chineque e panetone. Todos os dias, antes de iniciar as 

atividades, o grupo PET disponibilizou toucas e jalecos descartáveis, evitando assim a 

contaminação dos alimentos. Para melhor aprendizado das mães, foram providenciadas 

apostilas com o passo-a-passo dos produtos de panificação para que todas tivessem 

acesso da receita quando o curso terminasse. Além disso, todos itens fabricados durante 

o curso foram  disponibilizados para  levar para suas residências.  

Na seqüência do ano fomos convidados novamente pela Instituição Duque de 

Caxias para abordar o tema de confeitaria, o que novamente gerou a necessidade de 

testes e muito estudo a respeito do assunto. Foram realizados mais 2 encontros no 

segundo semestre na padaria da instituição e foram elaborados os seguintes produtos: 

banoffee, torta de limão, cupcake, palha italiana e decoração de bolos. 

 Ao final do curso, foi solicitado a avaliação através de uma ficha com perguntas e 

espaço para comentários, de forma a proporcionar a percepção da atuação do grupo e 

desempenho nas atividades para sempre buscar a melhoria contínua de nossas 

atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao todo foram atendidas 8 mães de alunos em risco social. A atividade foi positiva 

para ambas as partes: petianos e mães. As participantes foram sempre muito 

interessadas e participativas durante todo o curso, e adquiriram o conhecimento 

necessário para que possam ser mais valorizadas no mercado de trabalho e, logo, se 

inserirem mais facilmente no mesmo. A instituição no final do ano realizará a formatura 

dessas mulheres que receberão certificado com carga horária e especificação dos 

conteúdos abordados, o que com certeza certificará a capacitação das mesmas.  
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Para os petianos, os mesmos puderam aprofundar seus conhecimentos no ramo 

da panificação assunto que é abordado durante a graduação, mas sem tanta 

especificidade, proporcionando muito aprendizado e experiências diferenciadas na 

formação dos mesmos. Além disso, obtiveram um crescimento pessoal por meio do 

contato com a comunidade externa pois são pessoas com diferentes realidades sociais; 

isso fornece a percepção de um mundo além da universidade, o qual abre espaço aos 

petianos para diferentes tipos de abordagens linguísticas para distintos públicos e 

formação humanística.  

Com relação a avaliação do curso, no geral, o curso foi muito bem aceito, o que foi 

demonstrado  nas fichas de avaliação  fornecidas no final. As cursistas  apontaram  que 

participariam de outros eventos, sendo a resposta ofertados pelo grupo, e que ficaram 

satisfeitas com a aprendizagem e a atenção dos petianos.  

 A elaboração do curso para a capacitação profissional das mulheres foi uma 

experiência enriquecedora para os petianos e para as cursistas, pois as atividades de 

extensão, permitiram aos acadêmicos  explorar diferentes maneiras de comunicação para 

explicar termos técnicos de determinadas áreas. Além do mais, a vivência com a 

comunidade externa promove aos acadêmicos um preparo para situações que os 

mesmos terão quando estiverem no mercado de trabalho, ou seja, contato com pessoas 

de diferentes níveis sociais, grau de escolaridade e cultura. Dessa forma, atividades como 

esta permitem que o PET reforce a formação ampla e de qualidade aos acadêmicos 

propondo situações as quais retiram os petianos da zona de conforto dentro da 

universidade, além de possibilitar a maior visibilidade do grupo externamente como um 

programa de qualificação acadêmica e profissional. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Ao todo foram atendidas 10 mães de alunos em risco social, e a avaliação do curso 

foi excelente pelas mesmas.  

 Pôde-se perceber o aprendizado das cursistas e interesse, estando muito gratas de 

serem lembradas e valorizadas. 

 A atividade proporcionou aos petianos formação de caráter humano e social, o que 

é de muita valia para a capacitação profissional de qualidade e experiências marcantes na 

vida acadêmica.  
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RESUMO 

 

O Programa de Educação Tutorial proporciona a formação baseada na união entre 

a tríade ensino, pesquisa e extensão, direcionando as atividades para a melhoria da 

sociedade e preservando sua filosofia. As atividades de extensão permitem a troca de 

saberes entre comunidade acadêmica e externa, uma vez que o acadêmico oferece o 

trabalho desenvolvido dentro da universidade à comunidade e recebe dela o conhecimento 

proveniente da população, resultando na conscientização do aluno perante à inclusão e sua 

responsabilidade social. O grupo PET Engenharia de Alimentos UEPG foi convidado a 

participar, juntamente com os centros acadêmicos das engenharias da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, da Acolhida Solidária ao Calouro, uma forma de mudar a visão 

de trote violento e beneficiar algumas instituições carentes de Ponta Grossa com os 

produtos arrecadados durante o evento. Nesta atividade, estima-se que cerca de 2 

toneladas de produtos foram arrecadadas e, devido ao sucesso do evento, espera-se 

realizar novas edições nos próximos anos. 

 

Palavras-chave: Extensão, acolhida solidária, conscientização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que rege o funcionamento da 

educação básica e superior, trata como dever das Universidades promover atividades de 

extensão abertas à população, visando difundir as conquistas e benefícios oriundos da 

instituição. A extensão é definida de acordo com artigo 2º do Plano Nacional de Extensão 

Universitária (PNExt) como uma atividade realizada em ambiente acadêmico com o intuito 

de articular ensino e pesquisa e viabilizar a relação entre a comunidade e a universidade. 

Segundo Silva (1997), a extensão é uma oportunidade para os acadêmicos levarem até a 

comunidade os projetos desenvolvidos na universidade (pesquisa e/ou ensino) e receba 
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em troca o conhecimento proveniente da população, além de ser uma ponte entre 

Universidade e população, visando o beneficiamento de ambas as partes. 

O Programa de Educação Tutorial tem como um de seus princípios a 

indissociabilidade entre a tríade ensino pesquisa e extensão, direcionando suas atividades 

para a melhoria social, a inclusão e permitindo ao acadêmico uma formação completa não 

só no âmbito científico e tecnológico, mas também cultural e humanístico (PANOEIRO, 

2011). 

Com a realização de atividades de extensão, o aluno desenvolve uma relação de 

interdependência com a comunidade, visto que a mesma é fonte de muitos dados utilizados 

em diversos estudos, além de ser alvo da maioria dos projetos realizados, e deve ser 

encarada como importante ferramenta de aprendizagem no meio acadêmico. A grande 

preocupação com os trotes convencionais é que a experiência de humilhação passada 

pelos ingressantes cria um sentimento de superioridade dos acadêmicos em relação ao 

resto da comunidade, desenvolvendo profissionais arrogantes e sem habilidades nenhuma 

para conviver com pessoas em diferentes cargos no ambiente de trabalho. Ao mudar esse 

conceito de trote humilhante e violento, muda-se a visão de superioridade para a 

conscientização de que os acadêmicos tem uma dívida com a comunidade como um todo, 

pois o estudo do mesmo é financiado por todos, e que parte desse investimento deve ser 

retornado à comunidade como forma de compensação. Esse retorno pode ser feito através 

de ensino, pesquisa e/ou extensão, a última sendo caracterizada pelo contato direto entre 

acadêmico e membros da comunidade externa. Também é de grande importância lembrar 

que a universidade pública, como o próprio nome sugere, deve ser encarada como um 

ambiente aberto para todos, por isso é importante desenvolver momentos em que a 

comunidade externa possa ter contato com os acadêmicos e servidores da universidade, 

criando uma relação entre ambos. 

O trote solidário já foi adotado por diversas instituições, como na Faculdade do Norte 

Goiano, onde o tema utilizado foi “Sua atitude faz a diferença” e o objetivo foi montar cestas 

básicas com os itens arrecadados internamente para a distribuição em creches e asilos da 

cidade de Porangatu e região, além de incentivar a criatividade dos alunos para a criação 

de estratégias para a arrecadação, como bingos e patrocínios de empresas (I TROTE 

SOLIDÁRIO, 2018). Também foi realizado o trote solidário pela Faculdade de Ciências 

Contábeis de São Roque, onde foi estabelecido uma meta de 3 kg de produtos por aluno 

das salas participantes, cada qual decidindo por uma instituição carente onde seriam 

entregues as doações, analisando a necessidade de cada uma e o número de pessoas 

atendidas pela instituição (MUNIZ, et.al., 2013). Estes são alguns dos exemplos de 

instituições de ensino que já adotaram a proposta de trote solidário, porém a ideia está 

sendo cada dia mais aceita pelas Universidades com o objetivo de combater a violência 

nesse momento tão marcante na vida do ingressante. 

A proposta de um trote solidário visa sensibilizar os alunos da importância de uma 

formação fundamentada na ética e na responsabilidade social, despertando a 

solidariedade, a consciência e o respeito (CUNHA, 2012). O ‘’trote solidário’’ é o termo 
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utilizado para a integração nos primeiros dias de aula, entre os calouros e veteranos, no 

entanto, a essência da atividade está na cooperação mutua por uma causa social. 

O objetivo principal da atividade foi promover a solidariedade, tanto pela comunidade 

externa, por meio das doações, quanto pelos próprios calouros e veteranos. A finalidade 

principal foi mostrar à comunidade universitária, um novo conceito de trote para que o 

exemplo seja seguido nos próximos anos por todos os veteranos.  

 

METODOLOGIA 

 

O grupo PET- Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

foi convidado, por intermédio do centro acadêmico de Agronomia, a participar da acolhida 

solidária aos calouros das engenharias no ano de 2019. As atividades desenvolvidas foram 

pensadas para englobar   visitas a ONG’s ou instituições de caridades, arrecadação de 

alimentos, mantimentos e produtos de limpeza (em diferentes bairros da cidade), com 

propósito de serem entregues às instituições de caridade no último dia da acolhida.  

Com bastante antecedência, cerca de um mês antes do início do ano letivo, foram 

realizadas diversas reuniões no período de férias entre os representantes dos diferentes 

centros acadêmicos das engenharias e o grupo PET Eng. de Alimentos para que fossem 

esclarecidos os detalhes do evento. Foi definido que cada curso teria um representante que 

ficaria responsável por organizar as atividades que seriam executadas durante o trote pelos 

alunos do curso, juntamente com os veteranos interessados em participar da organização; 

além de fazer a intermediação entre os organizadores e os calouros. Definiu-se também 

durante as reuniões que a elaboração do trote solidário seria estruturada em três etapas, 

realizadas nos 3 dias da primeira semana de aula: arrecadação, revitalização e distribuição. 

Foram definidos os trajetos que cada curso faria para arrecadação nos bairros da cidade 

de Ponta Grossa; as instituições, ou lugares públicos, que seriam revitalizados; e as 

instituições que receberiam as arrecadações de acordo com a necessidade de cada uma 

delas.  

A acolhida solidária contou com a mão de obra dos acadêmicos de Agronomia, 

Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Materias e Engenharia de 

Software representados pelos respectivos centros acadêmicos e alunos de Engenharia de 

Alimentos representados pelo grupo PET, além de contar com o apoio da Reitoria e Pró-

reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Dessa forma, 

para a locomoção dos organizadores e dos calouros, foram disponibilizados os ônibus da 

instituição durante os três dias da acolhida. Cada representante do curso ficou responsável 

também por procurar patrocinadores, visando arrecadar dinheiro suficiente para a 

confecção de camisetas disponibilizadas aos participantes do trote solidário. As camisetas 

foram entregues no primeiro dia da acolhida e seu uso foi obrigatório durante toda a 

execução do trote para facilitar a identificação dos participantes.  

Em um primeiro momento, os calouros do curso de Engenharia de Alimentos foram 

levados ao bairro de Olarias para a arrecadação de alimentos, mantimentos e materiais de 
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limpeza. Os petianos responsáveis e outros veteranos do curso acompanharam toda a 

trajetória, cooperando com a arrecadação. Ao final do dia, os organizadores se 

concentraram em um espaço cedido pela cervejaria Koch Bier, parceira de muitos projetos 

realizados pelo departamento de Engenharia de Alimentos, para organizar as 

arrecadações. Foram montadas cestas básicas com os itens mais arrecadados para serem 

entregues às instituições predefinidas, e fez-se a divisão dos itens não inclusos nas cestas 

básicas: O segundo dia da acolhida fundamentou-se na visita a ONG SOS Bichos de Rua. 

Todos foram convidados a conhecer o espaço onde vivem os animais resgatados pela 

instituição. Por fim, o último dia foi destinado à entrega dos produtos arrecadados: os 

grupos foram divididos de acordo com a quantidade de produtos destinados à cada 

instituição, pois em alguns casos havia necessidade de grande número de pessoas para a 

entrega. O grupo de Engenharia de Alimentos foi responsável pela entrega das doações à 

instituição Casa da Acolhida, que acolhe moradores de rua por um determinado tempo para 

que os mesmos tenham condições de estruturar suas vidas, disponibilizando dormitórios, 

material de higiene, roupas e alimento durante a estadia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao total, 12 empresas colaboraram como patrocinadoras do curso de Engenharia de 

Alimentos e o valor proveniente dos patrocínios foi mais do que suficiente para cobrir as 

despesas com a confecção das camisetas; o excedente  foi doado para a ONG SOS Bichos 

de Rua como forma de agradecimento por recepcionar os participantes de braços abertos 

e pela necessidade real de recursos para manter os animais. O espaço conta com 

aproximadamente 300 animais e os calouros tiveram a oportunidade de compartilhar 

momentos de carinho com os cachorros, além de se conscientizarem da importância dos 

bons tratos e respeito aos animais. 

Os doces arrecadados foram destinados ao orfanato Francisclara de Ponta Grossa, 

os materiais de higiene masculina à Casa da Acolhida e o material de limpeza foi distribuído 

igualmente entre as instituições. 

Em relação a arrecadação, acredita-se que a escolha dos bairros e do dia de 

execução não foi o mais adequado, pois o bairro definido na rota de Engenharia de 

Alimentos não contribuiu como era esperado, uma vez que na grande maioria das casas 

visitadas não havia ninguém ou apenas funcionários que não eram autorizados a fazer 

doações. Nas próximas edições do Trote Solidário, deve-se pensar em realizar as 

arrecadações no sábado, por exemplo, pois haveriam mais pessoas nas casas e acredita-

se que o número de doações seria muito maior. Apesar disso, outros grupos conseguiram 

arrecadar quantidades significativas de doações. Não houve como pesar efetivamente toda 

a arrecadação, porém, utilizando as quantidades arrecadadas de cada produto e seu peso 

de acordo com a embalagem, estima-se que foram arrecadadas cerca de 2 toneladas de 

alimentos e materiais de limpeza/higiene, montante muito acima do obtido em outras 

instituições onde o trote solidário foi implementado.  
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Os calouros do curso de Engenharia de Alimentos tiveram a oportunidade de visitar 

o canil da ONG SOS Bichos de Rua onde todos compartilharam bons momentos com os 

animais acolhidos no abrigo. O contato com a ONG SOS Bichos de Rua foi muito proveitoso 

e, a partir da visita realizada durante o  trote solidário, proporcionou  parceira para mais 

dois eventos realizados durante o ano:  Semana do Meio Ambiente realizada em junho de 

2019, onde a equipe da ONG foi convidada para realizar simultaneamente a feira de adoção 

e o bazar beneficente nas dependências da Universidade; e no mês de setembro nova 

edição da feira de adoção e bazar beneficente, com o intuito de além da adoção de animais 

e geração de renda através de bazar, proporcionar a interação entre acadêmicos de todos 

os cursos da UEPG, bem como a inclusão da comunidade externa na Universidade. Estão 

sendo planejados novos eventos contando com a presença da ONG, visto que essas duas 

ocasiões foram muito bem aceitas pelos acadêmicos e pela Universidade. 

A organização do evento, considerando ser a primeira edição, foi muito satisfatória, 

porém com certeza pode ser aprimorada para que nas próximas edições a experiência nos 

leve a prever contratempos não previstos nessa primeira edição. 

Como o evento foi realizado em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, todos os 

participantes, calouros e veteranos, receberam certificados pela atividade.  

 

CONCLUSÕES 

 

A elaboração do trote solidário permitiu tanto aos organizadores, quanto aos 

calouros, terem contato com a comunidade externa e desenvolver o sentimento de 

altruísmo ao se colocar no lugar do próximo e dar seu máximo para obter a maior 

quantidade de arrecadações para pessoas com uma condição financeira inferior à maioria 

dos participantes do projeto. A aceitação e o apoio dos patrocinadores, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, das pessoas que doaram e dos calouros foi imprescindível para 

tornar esta atividade possível. A participação dos calouros, a organização eficiente e a 

gratidão das instituições envolvidas promove um sentimento de cumprimento de nossa 

missão social e também  para a continuidade de promoção do evento  em uma escala 

maior, envolvendo mais cursos da Universidade, senão todos, para que mais instituições 

possam ser auxiliadas e cada vez mais, a ideia de um trote beneficente seja fortalecida, 

unindo universidade e comunidade para o desenvolvimento de profissionais mais humanos 

e aptos a trabalhar com o público. Além de todos aspectos mencionados a promoção da 

interação entre acadêmicos dos cursos da UEPG, bem como a inclusão da comunidade 

externa na Universidade foi com certeza uma experiência muito positiva e gratificante. 
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RESUMO 

 
O projeto vem sendo desenvolvido na Fazenda Experimental de 

Iguatemi (FEI), com o objetivo de incentivar uma mudança comportamental por 

meio da educação ambiental em alunos do ensino fundamental, médio, 

superior e técnico de escolas de Maringá e região. A partir das visitas 

realizadas os indivíduos adquirem experiências, conhecimentos e a 

consciência dos valores do meio ambiente, incentivando a importância da 

preservação dos recursos naturais, respeitando as regras de mínimo impacto. 

Palavras-chave: Extensão, educação ambiental, visita técnica. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O projeto é desenvolvido utilizando-se a estrutura do Centro de 

Visitantes da Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), em uma unidade 

demonstrativa destinada à conscientização e preservação dos recursos 

naturais renováveis. Conta com a participação dos acadêmicos integrantes dos 

Grupos PET-Agronomia e PET-Zootecnia da Universidade Estadual de 

Maringá, e eventualmente de monitores dos cursos de Agronomia e Zootecnia. 

A divulgação das atividades e pesquisas desenvolvidas na Fazenda 

Experimental de Iguatemi, associados a um programa de conscientização 

ambiental permite, por meio das atividades do projeto, que os alunos, 

professores e demais interessados conheçam “in loco” algumas alternativas 

associadas à sustentabilidade dos recursos naturais. Espera-se, com isso, 

mudança comportamental que obedeça a princípios básicos do uso múltiplo 

dos recursos, respeitando as regras de mínimo impacto, principalmente no que 

diz respeito às características naturais, econômicas e socioculturais da região. 

O projeto tem como objetivo promover a conscientização ambiental utilizando-

217



 
 

 

se a interpretação da natureza e o estabelecimento de unidades 

demonstrativas como ferramentas de sensibilização. A metodologia utilizada é 

a Visita Técnica com exposição e discussão de temas relacionados com a 

dinâmica ambiental, bem como a apresentação das atividades conduzidas na 

FEI. Dessa forma, os alunos envolvidos têm a oportunidade de integrar 

conhecimentos teóricos e práticos, aliados à realidade e necessidades da 

comunidade em geral. As visitas são realizadas com estudantes oriundos de 

escolas públicas, privadas e da própria Universidade. Para que os alunos e 

professores da escola solicitante sejam recebidos, deve-se inicialmente entrar 

no site da UEM/FEI e marcar o horário da visita, com antecedência. A visita é 

iniciada com o recebimento dos visitantes na sede, com uma apresentação em 

anfiteatro, a respeito do conteúdo do projeto. Em seguida, os monitores 

conduzem os visitantes às trilhas na mata, onde o diálogo é estabelecido em  

torno de questões ambientais. Após uma caminhada pelas trilhas e com visitas 

às atividades conduzidas na fazenda, o grupo retorna à sede, para a discussão 

final e, geralmente, para lanchar, antes de retornarem à escola de origem.   

Espera-se promover a compreensão das questões ambientais, de 

forma mais elaborada, por parte dos visitantes, bem como uma maior 

desenvoltura dos petianos e de todos que participam do projeto frente a 

apresentações em público; maior aproximação entre os grupos PET-Agronomia 

e PET-Zootecnia, e também com alunos da graduação; divulgação da 

educação ambiental para escolas e comunidade externa em geral; divulgação 

da FEI e de trabalhos que vem sendo desenvolvidos na UEM. 

 

METODOLOGIA 

       O projeto foi institucionalizado em dezembro de 2006, o que 

garantiu e garante um incremento de qualidade no atendimento ao público 

participante. Os grupos PET, juntamente com os alunos monitores da 

graduação, atuaram diretamente neste projeto que muito contribui para divulgar 

a Universidade Estadual de Maringá e a Fazenda Experimental de Iguatemi, 

além de poder levar lições de educação ambiental, desenvolvimento 

sustentável e práticas ambientalmente corretas para toda a comunidade 

externa. A participação no projeto gera novas experiências, que trazem novas 

lições para a vida de cada um dos participantes, promovendo dessa forma o 

crescimento como cidadãos e como seres ativos no processo de transformação 

de uma realidade que se mostra cada vez mais extrativista e consumista. 

     Com a maior valorização do manejo racional dos recursos 

naturais, espera-se uma mudança comportamental no sentido de valorizar as 

alternativas de exploração dos recursos, obedecendo a princípios básicos do 

uso múltiplo e respeitando-se as regras de mínimo impacto, principalmente no 

que diz respeito às características naturais, econômicas e socioculturais da 

região. Neste sentido, pretende-se promover a educação ambiental utilizando-
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se a interpretação da natureza e o estabelecimento de unidades 

demonstrativas como ferramentas de sensibilização. A utilização de unidades 

demonstrativas e a possibilidade de estudantes, professores, produtores e a 

sociedade em geral conhecerem as condutas e práticas existentes na FEI, com 

relação à potencialidade de exploração e manejo dos recursos naturais, bem 

como os experimentos nela desenvolvidos, contribuirão para maior fixação e 

valorização da atividade agrícola planejada. Para agendar uma visita ao 

projeto, os interessados devem efetuar um cadastro pelo site www.fei.uem.br. 

      Inicialmente os monitores receberam um treinamento que lhes 

deu condições de guiar os grupos agendados.  O roteiro da visita é: 

• Apresentação de algumas regras de mínimo impacto ambiental, 

reciclagem e conservação dos recursos naturais, destacando a importância do 

comportamento cooperativo e solidário; 

• Após, a fim de colocar os alunos em contato com diferentes 

aspectos da natureza, são desenvolvidas as seguintes atividades monitoradas: 

interpretação da natureza em trilhas educativas – oportunidades para 

observações, indagações, formulação de hipóteses, experimentos simples e 

descobertas através do uso dos sentidos; atividades ecológicas e recreativas – 

arte na educação ambiental, jogos e outras atividades de sensibilização e 

reflexão, contemplação da natureza; e visitas aos experimentos e Unidades 

demonstrativas – caminhada entre os principais projetos de pesquisa 

desenvolvidos na FEI.     

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      Desde a institucionalização do projeto cerca de 20.000 visitantes 

já realizaram a visita. Atualmente, o projeto recebe por volta de 1.000 a 1.500 

visitantes por ano. 

       É importante destacar que o projeto contribui para uma maior 

desenvoltura dos petianos frente a apresentações em público; maior 

aproximação entre os grupos PET-Agronomia e PET-Zootecnia com alunos da 

graduação; divulgação da educação ambiental para escolas e comunidade 

externa em geral; divulgação da FEI e de trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos na UEM. Bom atendimento às escolas e demais visitantes, boas 

experiências com situações diferenciadas das vivenciadas durante o curso de 

graduação e aproximação dos petianos com o restante dos graduandos dos 

cursos relacionados. Para o público alvo, as manifestações espontâneas, 

oriundas do corpo docente das escolas, reiteram de sobremaneira o quanto o 

projeto é eficaz no sentido de levar até às crianças uma visão, geralmente 

inovadora, das questões referentes à interação do ser humano com a natureza. 
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A oportunidade de ir até ao ambiente natural, conviver com ele, refletindo e 

conversando sobre ele é extremamente bem recebido pelo público alvo.      

      Além disto, o convívio com as práticas conduzidas no ambiente 

da fazenda, tanto no que diz respeito às práticas agrícolas e de conservação 

do meio, como aquelas relacionadas à produção animal, são extremamente 

bem recebidas pelas crianças, muitas das quais, oriundas de um ambiente 

urbano, nunca haviam vivenciado estas experiências. Tudo isto mostra que o 

projeto tem atendido com qualidade uma demanda relevante, de uma forma 

que, sem ele, oportunidades semelhantes para as crianças atendidas seriam 

muito restritas. Isto motiva a equipe a continuar atuando ao longo dos anos, 

promovendo este encontro do público alvo com a natureza e com as práticas 

da FEI. Anualmente, cerca de oitocentas pessoas, em média, são atendidas 

nas atividades do projeto. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto oferece para a sociedade, por meio dos monitores, 

alternativas de conscientização para a preservação do ambiente. Permite aos 

participantes conhecimentos para o exercício futuro de administrar as 

adversidades e o aprimoramento das suas características e habilidades quanto 

aos temas. Contribui, via envolvimento com a comunidade, para a evolução 

dos conceitos de cidadania, permitindo a cada um a compreensão e o exercício 

das complexas relações pessoais, produtivas e de preservação ambiental, 

através da reorientação da educação para a sustentabilidade, logicamente no 

âmbito do ensino fundamental e médio. 

 Ao longo dos seus anos de existência, o projeto tem sido 

extremamente bem recebido pela comunidade externa, a qual tem gerado uma 

demanda maior que a capacidade institucional em atendê-la. O retorno dado 

verbalmente pelos participantes, assim como as diversas solicitações para que 

as atividades não sejam interrompidas, é evidente e atua como agente 

motivador para a continuidade do projeto. Estamos convictos de que os 

trabalhos cumpriram e continuam a cumprir, de maneira eficaz, os seus 

propósitos. No presente momento, esforços institucionais têm sido conduzidos 

no sentido de promover a revitalização do Centro de Visitantes. Além disto, 

apoio externo para a continuidade dos trabalhos começa a ser buscado. Tem-

se a expectativa de viabilizar uma ação conjunta público-privada, de forma a 

que a iniciativa privada possa vir apoiar esta iniciativa, estabelecida dentro de 

uma instituição pública, inicialmente com recursos públicos. Acredita-se que um 

empreendimento desta natureza possa agregar ainda mais os conceitos 

essenciais em torno do tema da sustentabilidade da utilização dos recursos 

naturais e da condução das atividades de produção dentro da fazenda 

experimental de Iguatemi. 
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RESUMO 

 

A A&B Game Jam consiste em uma maratona de desenvolvimento de jogos em 

um curto período de tempo cujo objetivo é estimular este cenário na região. O 

foco da A&B não é a competição, mas sim prezar pelo aprendizado e 

socialização. O grupo PETComp da Unioeste foi dividido em equipes, 

responsáveis por diferentes partes da organização do evento. A partir do 

feedback dado pelos participantes e a entrega dos jogos, foi constatado que o 

evento cumpriu com seu objetivo. 

 

Palavras-chave: Game Jam, jogos, programação, artes gráficas, extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Game Jams são eventos de criação rápida de jogos onde um jogo é 

criado em um espaço de tempo relativamente curto a partir de limitações pré-

definidas e cujos resultados são compartilhados publicamente (KULTIMA, 2015). 

Em outras palavras, são maratonas de desenvolvimento de jogos com regras 

específicas que regem este desenvolvimento. Em geral, elas têm duração de 48 

horas, sendo realizadas num espaço de um único fim de semana. Entretanto, 

podem durar vários dias ou apenas algumas horas.  

Muito além do mero desenvolvimento de jogos, Game Jams são 

eventos onde há a criação e aprimoramento de comunidades, compartilhamento 

de experiências e transformação de processos, levando à inovação e 

criatividade. Elas promovem um novo tipo de prática que requer dos participantes 

raciocínio rápido, flexibilidade e inovação em curtos períodos de 

desenvolvimento. A colaboração e o companheirismo entre diferentes times 

trabalhando em um mesmo espaço fomentam um espírito de comunidade em 
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cada evento e a realização de múltiplos eventos permite que tais comunidades 

cresçam (LOCKE et al., 2015). Participantes de Game Jams buscam trabalhar 

em equipes e se divertir enquanto desenvolvem jogos e têm, nos fatores de 

aprendizado e sociabilização, suas principais motivações para participar desse 

tipo de evento (RENG et al., 2013). 

Além dos fatores sociais e educacionais mencionados, um grande 

benefício proporcionado por Game Jams é o fomento à indústria de jogos. Em 

2018, tal indústria gerou cerca de US$137,9 bilhões, um valor superior ao valor 

de mercado das indústrias de música e de cinema juntas (LPE, 2018). Apenas 

nos Estados Unidos, tal indústria gera mais de 65 mil empregos diretos e cerca 

de 220 mil empregos indiretos (TAKAHASHI, 2017). 

Nesse contexto, a A&B Game Jam foi criada em 2018 pelo acadêmico 

Mateus Karvat Camara e o publicitário Javan Bocchi, visando estimular o cenário 

de desenvolvimento de jogos na cidade de Cascavel, Paraná. Suas duas 

primeiras edições foram realizadas online, com participantes exclusivamente da 

cidade de Cascavel, nos meses de julho e dezembro. A partir da experiência de 

seus fundadores com Game Jams e Hackathons, a A&B foi concebida para ser 

um evento com foco na colaboração entre os participantes. Assim, ela não se 

trata de uma competição – como muitas outras Game Jams – e conta com 

algumas atividades (milestones) que devem ser realizadas pelos participantes 

no decorrer da maratona a fim de propiciar maior socialização e troca de 

conhecimentos entre eles, bem como momentos de diversão e aprendizado. 

A terceira edição da A&B Game Jam foi organizada pelo grupo 

PETComp de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná como atividade extensionista, buscando, além dos objetivos 

supracitados, estimular a participação de membros da comunidade local em 

atividades relacionadas à computação, bem como divulgar o grupo PETComp e 

suas atividades para a comunidade externa. O evento foi realizado gratuitamente 

entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro de 2019 no campus Cascavel da 

UNIOESTE. 

 

METODOLOGIA 

 

Todos membros do grupo PETComp se organizaram nos meses que 

antecederam o evento para preparar todos os aspectos necessários à realização 

do evento. Visto que o evento não se trata de uma competição, todos os petianos 

tiveram a liberdade de integrar um grupo e participar da Game Jam, desde que 

auxiliassem na organização prévia do evento. 

Inicialmente, um pequeno grupo se reuniu para definir quais seriam 

as milestones desta edição da A&B, que seria a primeira edição presencial do 

evento. Definiu-se duas atividades: “Conhecendo a UNIOESTE” e “Show me the 

good stuff”.  

Para a realização da primeira milestone, foram confeccionados 

crachás para todos os participantes com um personagem de um jogo e metade 
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de um QR Code. Cada participante deveria procurar pelo participante com um 

personagem do mesmo jogo que o seu e unir os crachás a fim de revelar o código 

completo. Tal QR Code indicaria um local da universidade que deveria ser 

visitado pela dupla. Lá eles encontrariam outro código com uma pergunta sobre 

jogos que deveria ser discutida pela dupla e apresentada ao coordenador do 

evento. Esta atividade tinha por objetivo integrar participantes de grupos distintos 

e apresentar a universidade a membros da comunidade externa. 

A segunda milestone, inspirada em eventos de Hackathon, consistia 

na apresentação dos resultados parciais de diferentes aspectos do 

desenvolvimento. Em horários predeterminados para cada quesito, os 

participantes deveriam mostrar ao coordenador do evento o andamento do seu 

jogo nos quesitos: conceito, arte e programação. Esta exposição visava auxiliar 

os participantes no processo de desenvolvimento, contribuindo para uma 

experiência mais agradável e um aprendizado mais efetivo. 

Após a definição das milestones, decidiu-se que elas dariam pontos 

aos participantes que as completassem, a fim de estimular sua realização. Tais 

pontos, ao final do evento, seriam utilizados como número para o sorteio de 

brindes. Tendo isso em vista, o grupo buscou patrocínio com empresas locais 

para a obtenção de brindes a serem sorteados aos participantes. Desse modo, 

o evento pôde ser realizado de forma gratuita. 

A fim de centralizar as informações sobre o evento, foi criado um site 

da III A&B Game Jam na plataforma GameJolt (PETCOMP, 2019), no qual os 

participantes posteriormente deveriam submeter os jogos desenvolvidos durante 

o evento. 

Nos três finais de semana que antecederam o evento, foram 

realizados minicursos preparatórios para a Game Jam, com os temas “Criação 

de Arte para Game Jams”, “Programação de Jogos em Unity” e “Game Design”. 

 

 
Figura 1 – Poster de divulgação 

 

Com a criação do site e a definição dos patrocinadores, o pôster da 

Figura 1 foi criado e impresso por uma das empresas patrocinadoras, iniciando 

a etapa de divulgação. Esta foi realizada de modo presencial com visitas a cursos 

universitários da cidade relacionados às diferentes habilidades necessárias a um 
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grupo em uma Game Jam: arte, programação e música. Além disso, cada 

membro da organização divulgou o evento em grupos de WhatsApp que 

poderiam ter pessoas interessadas, em suas redes sociais e para pessoas 

próximas. 

Para a realização das inscrições, foi criado um formulário na 

plataforma Google Forms, no qual os interessados em participar do evento 

deveriam inserir informações referentes à sua equipe e ao seu histórico de 

participação em Game Jams. Todos os inscritos no formulário foram adicionados 

a um grupo no WhatsApp, a fim de facilitar a comunicação. Na semana do 

evento, solicitou-se aos participantes que se inscrevessem no evento pelo 

Sistema de Eventos da UNIOESTE (SGEV), para que fosse possível gerar 

certificados de participação a todos e para que os participantes pudessem 

acessar a rede Wi-Fi da universidade durante o evento. 

O espaço cedido pela universidade para a realização do evento foi de 

6 salas de aula, das quais 3 foram reservadas para que os participantes 

realizassem o desenvolvimento dos jogos, 2 para que eles dormissem e a última 

foi reservada para o lobby. O lobby foi organizado para ser um espaço de 

interação e descontração, contando com decorações temáticas e algumas 

atividades extras opcionais, como arremesso de bolinha de papel num cesto de 

lixo. Durante todo o evento, um membro da organização esteve presente no 

lobby para atender a quaisquer necessidades dos participantes. Na noite do dia 

31 de agosto, o lobby foi utilizado para um momento de integração, em que, 

mediante contribuição voluntária dos participantes interessados, foi servido pizza 

aos participantes. O local também foi utilizado para a realização do 

encerramento, onde cada equipe mostrou o jogo desenvolvido à equipe de 

organização e aos demais participantes. 

Além disso, na noite do dia 30 de agosto, foi realizada uma pequena 

palestra de abertura em um mini auditório da UNIOESTE, na qual a proposta do 

evento, suas dinâmicas e regras foram explicadas a todos os participantes. 

Neste momento, o tema da Game Jam foi revelado aos participantes, 

anunciando que todos os jogos deveriam ser desenvolvidos com a temática de 

“Universidade”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O evento contou com 76 inscrições, e 50 participantes efetivos 

durante o evento. Dos 76 inscritos, algumas estatísticas foram levantadas, 

estando as mais relevantes presentes nas Tabelas 1 e 2. 

Quantas Game Jams já participou? 

0 60 

1 10 

2 3 

3 2 
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4 1 

Tabela 1 – Número de Game Jams já participadas por número de inscritos 

 

A Tabela 1 permite concluir que a III A&B Game Jam alcançou seu 

objetivo de estimular o cenário de desenvolvimento de jogos na região, visto que 

cerca de 79% dos inscritos nunca haviam participado de nenhuma Game Jam 

anteriormente. Dos 16 inscritos que já haviam participado de Game Jams, 10 

deles haviam participado exclusivamente de outras edições da A&B Game Jam, 

de modo que a porcentagem de inscritos que não participaram de nenhuma 

Game Jam exceto a A&B é de 92%. 

Como descobriu o evento 

Amigos 33 

Faculdade 20 

Organização 11 

WhatsApp 10 

Site 1 

Não informado 1 

Tabela 2 – Número de inscritos que descobriram o evento por cada meio de 

divulgação utilizado 

 

A Tabela 2, por sua vez, demonstra o sucesso das diferentes 

estratégias de divulgação adotadas. Cerca de 26% das inscrições vieram da 

divulgação realizada nas universidades da cidade e cerca de 13% da divulgação 

por grupos de WhatsApp. Acredita-se que, a partir dessas inscrições, tais 

pessoas convidaram seus amigos, o que resultou num grande número de 

participantes que descobriram o evento a partir de seus amigos (43%). 

Os 50 participantes se organizaram de forma espontânea em 9 grupos 

com diferentes números de membros, tendo o menor grupo 4 integrantes e o 

maior, 8 integrantes. 

Após o evento, solicitou-se a todos os participantes que 

respondessem um formulário de avaliação (criado na plataforma Google Forms). 

Tal formulário demonstrou uma opinião extremamente positiva de todos os 

participantes a respeito do evento, fornecendo algumas sugestões de melhorias 

para edições posteriores. As críticas focaram em aspectos do espaço de 

realização do evento, de modo que a organização pretende realizar o evento em 

outro local nas próximas edições. 

Além disso, o grupo PETComp realizou, na reunião após a Game 

Jam, um feedback para avaliar internamente a atividade. Todos os membros 

demonstraram satisfação com a condução do evento e indicaram interesse em 

dar continuidade a ele para o planejamento de atividades para o ano de 2020. 

 

CONCLUSÕES 
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A partir do feedback dos participantes, do número de participantes do 

evento e do feedback da própria organização, pode-se afirmar que a III A&B 

Game Jam alcançou seus objetivos de propiciar um espaço de interação e 

também de integração com a comunidade externa. O fato do evento ter sido 

realizado durante 48 horas ininterrruptas e de forma presencial exigiu dos 

membros do grupo PETComp trabalho em equipe e organização para que todas 

as atividades fossem cumpridas. 
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RESUMO 

 

Idealizado e organizado pelo Grupo PET-Agronomia, o evento conta com o 

apoio de diversos setores da IES, dentre eles o Departamento de Agronomia 

(DAG) e o Centro de Ciências Agrárias, além do patrocínio de diferentes 

empresas. A primeira edição ocorreu em 2008, com o tema “Cana-de-açúcar”. 

A boa vontade dos palestrantes, convidados e empresas parceiras, somada ao 

interesse manifestado pelos professores e acadêmicos da UEM, de outras IES 

da região, por produtores e profissionais da área, foram essenciais para a 

obtenção dos ótimos resultados. Apresenta como objetivo difundir inovações 

tecnológicas para o aumento da eficiência da produção agrícola, possibilitar o 

intercâmbio de conhecimento entre as empresas, profissionais e os estudantes, 

contribuir para o crescimento profissional dos participantes, estimularem o 

senso crítico, promovendo discussões que possibilitem o desenvolvimento 

político, social e técnico no exercício da profissão. A metodologia apresentada 

consiste em palestras e uma mesa redonda, nas quais ao final de cada é 

destinado um tempo para questionamentos. No primeiro dia a abertura é 

dirigida pelos coordenadores do evento, tendo a presença de algumas 

autoridades. Após esse momento, acorrem as palestras. Os resultados 

esperados são alcançados em grande extensão, de acordo com a avaliação 

gerada pelo grupo e participantes. Fornece elementos para que os 

participantes possam analisar as transformações relacionadas a esse setor do 

agronegócio, de forma a contribuir com o crescimento profissional dos 

acadêmicos. Deve-se destacar que o evento Simpósio Grandes Culturas ocorre 

todos os anos e abre espaço para uma oportunidade de maior envolvimento 

entre alunos, professores e profissionais. 

 

Palavras-chave: Extensão, palestras, organização. 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização projeta as grandes instituições a buscarem novas 

formas de manter a diferença, dentre elas a de promover eventos, 

proporcionando assim, um melhor contato entre os inúmeros públicos, 

beneficiando os negócios da instituição e facilitando o estreitamento da relação 

entre indivíduos. Quando se fala sobre a finalidade da promoção de eventos, 

Britto e Fontes (2002), afirmam que evento é: um conjunto de atividades 

profissionais desenvolvidas com o objetivo de alcançar o seu público-alvo por 

meio do lançamento de produtos, na apresentação de pessoas, empresas ou 

entidades, visando estabelecer o seu conceito ou recuperar a sua imagem. 

A profissionalização na área de eventos tem um valor muito grande, 

pois são esses profissionais que elevam a qualidade dos mesmos e fazem 

deles uma grande relação não só nos fatores empresariais mais também nas 

relações humanas. O objetivo de um evento é manter um excelente meio de 

comunicação aproximativa, proporcionando um melhor contato entre os 

enumerados públicos e, além disso, favorecer a troca de informações troca de 

informações e uniões interpessoais. Porém, organizar um evento demanda 

esforços, e é preciso grande responsabilidade. Segundo o colunista Paulo 

Bruin (2002), acontece “ao vivo”, e qualquer falha pode prejudicar 

conceito/imagem da organização para qual é realizado, e do seu organizador. 

Com isso, para que se alcancem melhores resultados é preciso que se façam 

criteriosos planejamentos, que envolvem: objetivos, públicos, estratégias, 

recursos, implantação, fatores condicionantes, acompanhamento e controle, 

avaliação e orçamento. 

Segundo o institudo paranaense de assistência técnica e extensão 

rural (2011), o conceito de simpósio é um tipo de reunião derivado da mesa 

redonda, para a discussão de um determinado tema possuindo como 

característica: ser de alto nível e contar com a participação de especialistas de 

grande renome. Aqui não são apresentadas as conclusões de uma pesquisa, 

mas sim impressões sobre um determinado assunto que é colocado em 

debate. Vários oradores debatem o tema na mesa, muitas vezes com a 

participação do auditório Os especialistas desenvolvem partes de um mesmo 

tema, e posteriormente entre si desenvolvem uma segunda fase de debate. É 

um tipo de reunião derivado da mesa redonda,. A diferença fundamental é que 

os expositores não debatem entre si, tendo como finalidade realizar um 

intercâmbio de informações. Após apresentação, a platéia participa com 

perguntas à mesa, escritas e identificadas. 

O presente evento é Idealizado e organizado pelo Grupo PET-

Agronomia da Universidade Estadual de Maringá, o evento conta com o apoio 

de diversos setores da IES, dentre eles o Departamento de Agronomia (DAG) e 

o Centro de Ciências Agrárias, além do patrocínio de diferentes empresas. A 

primeira edição ocorreu em 2008, com o tema “Cana-de-açúcar”. As outras  
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culturas apresentadas ate o momento foram : Milho, Soja, Café, Trigo, Feijão e 

citros. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia consiste em palestras e uma mesa redonda. O evento 

é dividido em média em dois a três dias e é constituido por aproximadamente 

oito palestras lecionadas por profissinios diferentes, decorrente de assuntos 

principais voltado para a cultura ministrada. Cada palestrante terá em torno de 

cinquenta minutos para a palestra e após o final de cada palestra é destinado 

um tempo para eventuais questionamentos do público. Em termos de sistema 

de avaliação haverá uma lista de presença que deve ser assianda pelos 

participantes no início de cada dia de palestras, que será pré-requisito para o 

recebimento da certificação de participação ao fnal do avento. No primeiro dia 

de evento, ocorre a entrega de materiais e o credencimento dos participantes, 

assim como a abertura oficial, na qual será dirigida pelos coordenadores do 

evento. É realizado uma mesa redonda, em que alguns individuos são 

convidados para estar presente. No último dia ocorre o fechamento do evento, 

novamente com a participação da mesa redonda. E após o fechamento os 

participantes, que demostraram interesse, irão se destinar para a vista técnica 

que foi organizada pela comissão organizadora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A boa vontade dos palestrantes, convidados e empresas parceiras, 

somada ao interesse manifestado pelos professores e acadêmicos da UEM, de 

outras IES da região, por produtores e profissionais da área, são essenciais 

para a obtenção dos ótimos resultados. Contribuindo para o crescimento 

profissional dos participantes, estimulando o senso crítico, promovendo 

discussões que possibilitam o desenvolvimento político, social e técnico no 

exercício da profissão. 

Fornecendo elementos para que os participantes possam analisar as 

transformações relacionadas a esse setor do agronegócio, de forma a 

contribuir com o crescimento profissional dos acadêmicos e demais 

participantes. 
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Figura 1. Abertura oficial do evento com a participação da mesa redonda. 

 

                
                                    Figura 2. Integrantes do grupo PET-Agronomia 2018. 

 

CONCLUSÕES 

 

Deve-se destacar que o evento Simpósio Grandes Culturas ocorre 

todos os anos e abre espaço para uma oportunidade de maior envolvimento 

entre alunos, professores e profissionais, difundindo inovações tecnológicas 

para o aumento da eficiência da produção agrícola, possibilitando o intercâmbio 

de conhecimento entre as empresas, profissionais e os estudantes. 
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RESUMO 

 

A automedicação é a prática de consumir medicamentos por conta própria, no 

qual o próprio paciente escolhe o medicamento que irá utilizar sem prescrição 

ou supervisão de um profissional capacitado para isso. É realizada por todas as 

classes sociais, sendo estimulada por diversos fatores. O Brasil é um país 

recordista na automedicação (ICTQ, 2018). Este estudo tem como objetivo 

descrever a respeito da experiência vivenciada pelos integrantes do grupo PET-

Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá (UEM) sobre a atividade 

realizada no PET na Praça, evento organizado pelos grupos que compõe o 

UniPET (InterPET) da instituição, ocorrida no dia 4 de agosto de 2019, no Parque 

do Ingá, na cidade de Maringá-PR. A atividade teve como objetivo buscar 

informar a comunidade externa sobre o uso irracional de medicamentos, alertar 

sobre os riscos que isso pode causar a saúde e no tratamento das doenças. Para 

isso, foi utilizado um recurso lúdico, o jogo do tipo “Tabuleiro Humano” composto 

de mitos e verdades sobre o tema e práticas frequentes no cotidiano 

relacionadas a conservação, administração e descarte de medicamentos. De 

forma geral, a atividade mostrou-se eficiente para transmitir as informações e 

curiosidades sobre o tema, servindo como uma fonte prazerosa de se obter 

conhecimento. As atividades realizadas com a comunidade externa permitem 

aos acadêmicos levar o que é aprendido na universidade para além do campus, 

estimula a criação de vínculos e permite o desenvolvimento da comunicação e 

interação com pessoas e realidades distintas. Sendo assim, tal atividade 

contribuiu de forma significativa para a geração e disseminação de 

conhecimento e para o desenvolvimento profissional dos envolvidos. 

 

Palavras-chave: Automedicação; Ludicidade; Conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização de medicamentos na população brasileira nos últimos 

anos vem tornando cada vez maior, cujos fatores que influenciam estão o 

aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o aumento da ocorrência 

de doenças crônicas, o aparecimento de novas doenças transmissíveis e o 

aumento da prevalência dos transtornos de humor. Contudo, a demora do 

atendimento nos serviços de saúde, a falta de orientação por parte dos 

profissionais da área, o acesso facilitado aos medicamentos isentos de 

prescrição e as propagandas desenfreadas são aspectos importantes que 

contribuem para a frequente prática da automedicação (ARRAIS, et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a automedicação 

como a seleção e o uso de medicamentos sem prescrição ou supervisão de um 

médico ou dentista. Alguns dos principais riscos dessa prática estão as 

intoxicações, a ocorrência de efeitos adversos do fármaco devido a posologia 

inadequada, agravamento dos distúrbios, interações alimentares e 

medicamentosas, além do risco de dependência. (LIMA, et al., 2018). 

A orientação a população é de extrema importância para a diminuição 

da prática em automedicação e o uso de técnicas lúdicas para abordar esse tema 

são desejáveis e efetivas (FERREIRA, et al., 2016). 

Sendo assim, o estudo tem por objetivo relatar a experiência 

vivenciada pelos alunos integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) a 

respeito de uma atividade desenvolvida no ano de 2019 que buscou 

conscientizar e informar a população a respeito da prática de automedicação. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo descritivo do tipo relato de experiência acerca da 

atividade desenvolvida pelo grupo PET-Enfermagem da Universidade Estadual 

de Maringá (UEM) durante o evento PET na Praça no dia 4 de agosto do ano de 

2019 na cidade de Maringá-PR. Em virtude da complexidade da experiência, o 

estudo do tipo relato de experiência foi escolhido por ser adequado para 

proporcionar reflexão a respeito do vivido (GONZÁLES-CHORDÁ, et al., 2015).  

A atividade foi desenvolvida em parceria com o grupo PET-Farmácia 

da mesma instituição e teve como objetivo informar a população a respeito do 

uso irracional de medicamentos, alertando sobre seus riscos e elucidando 

dúvidas da população. Para isso foi utilizado o jogo do tipo “Tabuleiro Humano”, 

que consiste na participação de dois integrantes que percorrem o tabuleiro 

enquanto perguntas baseadas em mitos e verdades sobre a automedicação são 

realizadas. O primeiro da dupla que chegasse no final do percursso era o 

vencedor.  
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As perguntas eram relacionadas a conservação, descarte, 

administração e terapêutica medicamentosa, abordando os principais erros que 

são cometidos no cotidiano devido a falta de orientação. Ao fim do jogo foi 

aplicado um questionário aos participantes para avaliação da qualidade da 

metodologia utilizada na abordagem do tema, e entregue um panfleto com 

informações adicionais.  

O questionário baseou-se em cinco afirmativas avaliadas em uma 

escala de 0 a 10, onde 0 quer dizer total discordância e 10 total concordância 

com tais afirmativas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, os grupos PET-Farmácia e Enfermagem realizaram 

um encontro no qual houve a discussão e o estudo da temática. Para isso, os 

grupos foram divididos em subgrupos, ficando sob responsabilidades desses o 

desenvolvimento de uma pesquisa e a apresentação da mesma para os demais 

petianos que participariam na condução da atividade. 

A atividade foi realizada em um parque turístico da cidade de Maringá-

PR, sendo aberta a comunidade externa e aos integrantes dos outros grupos 

PET presentes no local. Participaram da atividade pessoas de diversas faixas 

etárias, contudo, algumas se recusaram a responder o questionário ao término 

do jogo, por isso, o estudo se baseou em 42 respostas. 

Ao longo de cada questão feita durante o jogo os participantes 

respondiam conforme acreditavam ser mito ou verdade, se a questão estivesse 

correta o participante avançava uma casa e quando a resposta estava errada os 

alunos responsáveis pela condução do jogo orientavam a respeito de cada 

pergunta, elucidando todos os desentendimentos e dúvidas dos participantes. 

Ao finalizar o jogo, a dupla era premiada com uma singela lembrança. 

Em relação a avaliação da metodologia utilizada, as afirmativas 

presentes no instrumento de avaliação e seus respectivos resultados com total 

concordância, portanto, 10, foram: A) A metodologia utilizada se mostrou 

eficiente para transmitir as informações e curiosidades a respeito do tema 

(83,3%); B) A atividade serviu como uma maneira divertida de abordar o assunto, 

porém mantendo a importância do mesmo (92,9%); C) A utilização do Tabuleiro 

Humano, e não somente dos panfletos, fez com que você se interessasse mais 

em participar da atividade (85,7%); D) O formato de mitos e verdades utilizado 

no jogo e no panfleto te ajudou a compreender e assimilar melhor os 

conhecimentos sobre o tema (73,8%); E) Em outra oportunidade, você 

participaria novamente de uma atividade lúdica como a realizada (100%). 

Sobre o uso de jogos, a literatura aponta que tais métodos possibilitam 

que o ensino se dê de maneira lúdica e, portanto, constitui uma forma mais 
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eficiente de aprendizagem quando comparada ao modelo tradicional 

(FERREIRA, et al., 2016). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A atividade possibilitou trabalhar a tríade ensino, pesquisa e extensão 

de forma com que a indissociabilidade fosse respeitada. Proporcionou a 

construção e a disseminação de informações, propiciando aos acadêmicos levar 

os conhecimentos que são adquiridos na Universidade para a comunidade 

externa. Além disso, possibilitou a formação de vínculo com os integrantes de 

outros grupos PET da instituição e no desenvolvimento profissional e científico 

dos petianos.  
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RESUMO 
 
No segundo semestre de 2019, realizou-se uma ação com o intuito de promover 

uma mostra de profissões e, ainda, expor a UNIVERSIDADE como um todo. O 

evento aconteceu no Centro Integrado de Ações Pedagógicas e Sociais (CIAPS, 

Sarandi - Paraná), sendo uma realização conjunta entre diversos cursos da 

UEM. Cada curso levou uma atividade diferente para realizar com as crianças 

que frequentam a instituição. O curso de Engenharia Civil desenvolveu uma 

atividade conjunta entre o Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil 

(PET civil), Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC) e Empresa Júnior de 

Engenharia Civil e Arquitetura & Urbanismo (EMPEC) nomeada de Construção 

Doçura, tornando a atividade um sucesso. 

Palavras-chave: Engenharia civil, educação, extensão.  
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RESUMO 

No dia 31 de julho de 2019, foi realizado uma ação multidisciplinar no 

Centro Integrado de Ações Pedagógicas e Sociais (CIAPS), localizado na cidade 

de Sarandi - Paraná, centro que tem como função atender crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, oferecendo oficinas e alimentação. 

Conhecendo o público alvo do CIAPS, a missão passou a ser a busca pela 

maneira ideal de transmitir a real possibilidade de uma melhor perspectiva de 

vida, do ingresso em uma UNIVERSIDADE pública, além de noções do que são 

cada um dos cursos presentes e o que desenvolvem durante o período da 

graduação. 

O projeto foi uma realização conjunta com os centros acadêmicos e PETs 

de Artes Visuais, Engenharia Civil, Física, Pedagogia e com o escritório modelo 

de Arquitetura e Urbanismo (SOMA - EMAU). A atividade foi realizada durante o 

período da manhã e tarde, durante o horário das oficinas promovidas pela 
instituição. 

OBJETIVO 

A ação teve como objetivo promover de maneira prática e descontraída 

uma perspectiva maior e melhor de futuro, levando até eles uma Mostra de 

Profissões. Expondo o que é a UNIVERSIDADE pública, bem como as atividades 

que ela desenvolve. Assim, o desafio de cada um dos grupos seria desenvolver 

uma atividade simples, dinâmica e que pudesse transmitir noções do que se trata 

cada um dos cursos.  

METODOLOGIA 

 Após a decisão de que a ação seria realmente desenvolvida, houve 

reuniões quinzenais com o objetivo de fazer os alinhamentos necessários para 

o prosseguimento da atividade. Foi estabelecido que cada curso se organizasse 

para apurar o que iriam desenvolver. O curso de Engenharia Civil, por exemplo, 
uniu as três entidades: PET, Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC) e 
Empresa Júnior de Engenharia Civil (EMPEC) para a concepção do projeto. 

Diante do desafio de transmitir tanto conteúdo de forma indireta e simples, notou-

se a necessidade de reuniões entre essas três organizações para a criação do 

que seria realizado no dia 31/07. Na figura 1 uma das reuniões realizadas. 
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Figura 1: Reunião entre os cursos - Comissão organizadora 

Fonte: SOMA EMAU 

 

O fruto dessas reuniões foi nomeado de “Construção Doçura”, uma 

prática simples e com muito conhecimento embutido. Apenas dois materiais 

eram necessários para ser colocado em prática: macarrão e balas de goma (tipo 

jujuba), além de muita criatividade. Consistia em construir estruturas simples, 

utilizando o macarrão para fazer as vigas e pilares e as balas para fazer a ligação 

entre um e outro. Foi levado até o local alguns exemplos para que elas pudessem 

usar como modelo. Nas figuras 2 e 3 são apresentados alguns exemplos. 

 

 
Figura 2: Criança durante a atividade. 

Fonte: Autor 

Figura 3: Voluntário.  

Fonte: Autor 

 

 

240



 
 

 

 

Pelo motivo do evento ocorrer durante dois períodos (manhã e tarde) foi 

necessário fazer a divisão dos grupos para que pudessem estar presentes nos 

dois momentos.  

Ocorrendo no segundo semestre de 2019, nas dependências do CIAPS, 

o evento dispunha de uma série de atividades, onde cada grupo preparou algo 

que tivesse relação com o seu curso. Os alunos tiveram total liberdade de 

escolher em qual oficina gostariam de ir. Dispostos pelas salas para atender as 

crianças, os membros puderam tirar muitos sorrisos e compartilhar informações 

sobre cada um dos cursos e da UNIVERSIDADE como um todo, de maneira 

dinâmica e indireta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foi notório a adesão dos alunos da escola e a integração com a 

UNIVERSIDADE, sendo o evento considerado um sucesso. Os membros das 

equipes ficaram diante de uma realidade muito distante, podendo se desenvolver 

de forma pessoal e como grupo.  As dinâmicas propostas atenderam os objetivos 

com excelência, permitindo desenvolver o pilar Extensão da tríade dos grupos 

PET. A figura 4 é uma foto das crianças durante a atividade, já a figura 5 alguns 

dos alunos que participaram da ação. 

 

 

Figura 3: Crianças durante a atividade. 

Fonte: Autor 

Figura 4: Voluntário.  

Fonte: Autor 
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CONCLUSÃO 

 O evento apresentou resultados satisfatórios. Foi possível promover a 

integração entre os alunos do CIAPS e os cursos da UEM. Os participantes 
saíram com muita bagagem, justamente por ser uma iniciativa para incentivar 

crianças que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, e 

envolver a ideia de “aprender brincando”. 
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RESUMO 

 

Com o objetivo de despertar a curiosidade e fascínio pela natureza, bem como 

levar um conhecimento sobre Física e as outras ciências ao público fora do 

meio acadêmico, o grupo PET Física da Universidade Estadual de Londrina 

criou o Projeto Interação, no início de 2017, como um projeto de extensão. O 

público alvo escolhido foram crianças e adolescentes, principalmente aquelas 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de modo que, assim, sejam 

atribuídas mais oportunidades e que isso, de certo modo, expanda suas ideias 

e visões de mundo. Apesar das dificuldades em criar vínculo no início, os 

alunos demonstraram-se cada vez mais receptivos conforme os encontros 

aconteciam, de modo a manifestar interesse, principalmente quando podiam 

participar dos experimentos levados. Esse projeto certamente agregou ambos 

os lados da interação, as crianças participaram com muitas perguntas durante 

e após a apresentação, enquanto se divertiam, e os petianos colocaram em 

prática seus conhecimentos sobre a Física e sobre o ensino de ciências.  

 

Palavras-chave: Ciências; Ensino; Experimentos; Física. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Física é a ciência que estuda a natureza, seus fenômenos e 

características, tendo uma grande importância, assim como as outras ciências, 

no desenvolvimento da humanidade (RANGEL, 2006). Apesar de estar 

relacionada a praticamente todas as ações cotidianas, há a necessidade de se 

ensinar as ciências naturais de maneira informal, para que o(a) aprendiz 

possua o mínimo necessário da linguagem científica, tornando-o(a) apto(a) a 

falar a linguagem da natureza e compreender, um pouco mais profundamente, 

ações cotidianas como observar o céu estrelado, medir a temperatura corporal 
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ou ouvir uma música (CHASSOT, 2003). Os conceitos científicos, quando 

apresentados na escola, tem se apresentado de maneira insatisfatória (ANJOS, 

GRECA, MOREIRA, 2015). A percepção desses fenômenos se torna ainda 

menor quando o indivíduo está inserido em uma realidade crítica de 

afastamento social, com problemas de ordens psicológicas, físicas e/ou 

mentais, bem como financeiras (TILLY, 2006). A apresentação de tais 

conhecimentos de forma mais acessível a este público tem, portanto, um papel 

significativo em seu desenvolvimento pessoal e social.  

Assim, tem-se que a interação do grupo PET Física da Universidade 

Estadual de Londrina com a comunidade externa contribuirá com o 

conhecimento e desenvolvimento de ambas as partes envolvidas. O projeto de 

extensão busca atingir partes isoladas da comunidade como abrigos, casas de 

reabilitação e centros de convivência e apresentá-los à Física por meio de 

experimentos simples e interessantes seguidos de suas explicações.  

Estima-se poder contribuir com o conhecimento da comunidade 

externa sobre a Física no geral e que se desperte a curiosidade de crianças, 

jovens e adultos, para que se questionem sobre os assuntos mais variados, 

sejam estes científicos ou não.  

 

METODOLOGIA 

 

A proposta do Projeto Interação era que o grupo PET Física da 

Universidade Estadual de Londrina usasse o conhecimento adquirido no meio 

acadêmico para despertar a curiosidade e a admiração de jovens e crianças 

pela natureza.  

Na primeira etapa, as atividades foram realizadas no Núcleo Social 

Evangélico de Londrina (NUSELON), uma entidade filantrópica que atende 

crianças e adolescentes (0 a 17 anos) em situação de risco e vulnerabilidade 

social. Passado um ano, mudamos para atender o Centro de Assistência, 

Cultura, Esporte e Lazer Prof. Ivan Dutra, um projeto do Clube das Mães 

Unidas de Londrina com o intuito de levar o projeto para um maior número de 

crianças e adolescentes.  

O trabalho do grupo PET centralizou-se em torno de crianças e 

adolescentes entre as idades 5 e 17 anos, pois supôs-se que as atividades não 

seriam efetivas para crianças mais novas. Baseamos o projeto na 

apresentação quinzenal de experimentos e fenômenos que o grupo julgou 

apropriados, acompanhados de comentários e indagações que salientavam a 

fenomenologia dos experimentos.  

A abordagem sempre foi feita da forma mais informal e divertida 

possível, pois, do contrário, haveria dificuldade em atrair a atenção do público 

alvo. Além disso, em algumas visitas apresentamos vídeos sobre cosmologia e 

astrofísica, por se tratarem de assuntos envolventes. Durante todo o período de 

integridade do projeto, mostramos aos jovens vários experimentos de 

mecânica, eletromagnetismo, óptica e termodinâmica, e buscamos evidenciar 
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as semelhanças entre os fenômenos que apresentávamos e fenômenos 

corriqueiros na rotina de qualquer cidadão médio. Pretendemos, com isso, 

mostrar como a ciência é, por excelência, o ato de compreender e transformar 

o universo.  

Com a experiência, conseguimos filtrar os melhores experimentos, 

no sentido de envolver e despertar mais o interesse das crianças a fim de criar 

um manual com tais experimentos e suas descrições, facilitando assim a 

continuidade do projeto. 

Após um ano das atividades no Centro Prof. Ivan Dutra, transferimos 

a realização do projeto para o Centro da Juventude de Cambé, onde 

trabalhamos com adolescentes, entre 12 e 17 anos. As atividades estão sendo 

mais aprofundadas, devido a faixa etária do público do local atual, e as visitas 

baseiam-se na apresentação de seminários que introduzem um tema físico, o 

qual é exemplificado por meio de experimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O maior desafio, na primeira parte do projeto, foi encontrar a melhor 

maneira de nos aproximarmos das crianças e adolescentes. Entretanto, o 

grupo estava bastante ciente das dificuldades que seriam encontradas no 

NUSELON: jovens em situação de vulnerabilidade social se mostram menos 

receptivos, e evitam qualquer atividade que os remeta à escola.  

Construímos, gradativamente, um vínculo saudável e produtivo com 

os jovens. Dessa forma, desenvolvemos as atividades e experimentos com 

mais desenvoltura conforme as visitas foram acontecendo. Durante as 

experiências nós questionamos e fomos questionados, e acreditamos que 

contribuímos de forma positiva para o desenvolvimento da curiosidade 

daqueles que participaram do projeto.  

Já na segunda parte do projeto, no Centro de Convivência, a 

recepção foi mais fácil e os experimentos foram melhores aplicados, uma vez 

que já havíamos selecionado os melhores. As crianças em geral, têm interesse 

nos experimentos e ocasionalmente nos perguntam algo sobre o 

funcionamento da natureza. 

Durante os próximos meses manteremos o projeto no Centro da 

Juventude de Cambé. Até o momento, foi possível identificar interesse dos 

adolescentes nas exposições feitas pelo grupo devido à grande participação 

dos mesmos nas atividades propostas. Outro ponto relevante foi que houve 

uma participação das pessoas que gerenciavam os locais, pois acabavam 

vendo os experimentos, ouvindo as explicações e fazendo perguntas, disso, 

vemos que o projeto vem atingindo mais pessoas do que o esperado. 
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Figura 1 – Lançamento de foguetes de baixo custo no NUSELON. 

 

 

 

 
Figura 2 – Globo de plasma no NUSELON. 
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Figura 3 – Gerador de Van de Graaff no CCIJ Prof. Ivan Dutra. 

 

 

 

Figura 4 – Transferência de calor por convecção no Centro da Juventude de 

Cambé. 
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CONCLUSÕES 

 

Através deste projeto, conseguimos levar a física e a ideia de 

universidade, ludicamente, não somente para crianças em estado de 

vulnerabilidade social, que talvez não teriam essa oportunidade, mas também 

para adolescentes. Os experimentos vêm sendo desenvolvidos com êxito cada 

vez maior, assim como a abordagem escolhida dependendo da realidade que 

encontramos. 
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RESUMO 

A extensão universitária é um importante instrumento de comunicação entre o 

meio acadêmico e a sociedade e o dia da árvore é uma data relevante para o 

curso de Engenharia Florestal. Buscando unir a importância de ambos o 

presente trabalho teve como objetivo a realização de um evento socioambiental 

que consistiu na doação de mudas de espécies florestais nativas e na 

demonstração da Área de Preservação Permanente em processo de 

recuperação as margens do rio Jirau Alto no município de Dois Vizinhos - PR. 

O evento foi realizado em parceria com órgãos municipais e demais 

apoiadores, onde a população a partir de um cadastro poderia realizar a 

retirada de espécies de mudas florestais nativas para recomposição de áreas 

protegidas em suas propriedades rurais. O evento atingiu moradores 4 de 

localidades do interior do município que puderam levar mudas para suas 

propriedades em quantidade ilimitada e contou com a colaboração de 

diferentes voluntários do meio universitário e também da sociedade civil. O 

contato com a comunidade externa a universidade proporciona aos petianos a 

possibilidade de aplicar a teoria da sala de aula na prática da vivência em 

sociedade e retribuir à comunidade pela oportunidade de fazer parte de uma 

universidade pública e de qualidade. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, doação de mudas, extensão 

universitária. 

 

INTRODUÇÃO 
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Segundo Melazo (2005) a paisagem urbana pode ser entendida com um 

conjunto de elementos que se encontram inter-relacionados numa dinâmica 

urbana-antrópica-ambiental, e vem sofrendo modificações constantes, pois no 

ponto de visto da autora a cidade deve ser entendida como espaço integrante 

da natureza, ou seja, é necessário que haja conciliação entre o urbano e a 

natureza, ambas sendo respeitadas e conservadas. Neste contexto, frente a 

diferentes realidades, a extensão universitária surge como uma ferramenta 

capaz de integrar estes diferentes espaços. Segundo Rodrigues et al. (2013), a 

extensão universitária permite a comunicação entre comunidade e 

universidade, onde ocorre a troca de experiências e pode-se repassar o 

conhecimento adquirido na teoria. 

Carbonari e Pereira (2007) destacam que o grande desafio da extensão 

é repensar a relação do ensino e da pesquisa às necessidades nas causas 

sociais, estabelecer as contribuições da extensão para o aprofundamento da 

cidadania e para a transformação efetiva da sociedade, prestando auxílio e 

levando contribuições que visam a melhoria dos cidadãos.  

Considerando o proposto acima foi criada no ano de 2017 a ação 

intitulada “Plante essa ideia” como uma iniciativa do Programa de Educação 

Tutorial - PET do curso de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Ação tem como intuito proporcionar um evento para 

comemoração do dia da árvore envolvendo a sociedade de Dois Vizinhos - PR, 

tendo em vista que muitos cidadãos não tem conhecimento de determinadas 

espécies e suas utilidades, o que acaba levando ao plantio ou corte de 

qualquer espécie, sem direcionamento técnico. Neste contexto, o evento anual 

teve sua segunda edição no ano de 2018 e neste ano de 2019 trouxe a 

perspectiva de orientar e também de fornecer mudas para intensificar o plantio 

de nativas na cidade e no meio rural. 

Este tipo de ideia encontra reforço pelo exposto no ano de 2014 pelo 

Instituto de terras, Cartografia e geologia do Paraná (ITCG), o qual registrou 

que o Sudoeste Paranaense possuía apenas 51% das suas florestas naturais, 

indicando a importância de promover a conscientização da população em 

relação ao plantio de árvores, considerando que muitos municípios ainda não 

tem programas ou atividades de extensão que colaborem com essas 

prerrogativas de plantio. 

Frente ao exposto, o presente trabalho teve como objetivo realizar um evento 

de cunho socioambiental à comunidade de Dois Vizinhos, Paraná, que 

consistiu na doação de mudas de espécies nativas, bem como, na 
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demonstração de uma Área de Preservação 

Permanente (APP) em processo de recuperação nas margens do rio Jirau Alto. 

METODOLOGIA 

 

A atividade foi realizada durante a manhã do dia 21 de setembro de 

2019 pelo grupo PET-Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná - UTFPR campus Dois Vizinhos com parceria e apoio da 

Prefeitura Municipal e de outras importantes entidades do município (Figura 1), 

que conta com uma população de cerca de 40.234 habitantes,  e possui como 

importante fonte de abastecimento municipal a bacia hidrográfica do rio Jirau 
 

Figura 1 - Folder utilizado para divulgação do evento nas mídias sociais. 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Na terceira edição do Plante esta ideia, alusiva ao dia da árvore, foi 

organizada às margens da área de preservação permanente do Rio Jirau, uma 

estação de doação de mudas de espécies arbóreas nativas para produtores 

rurais e moradores da cidade. A área escolhida é considerada uma área 

prioritária de preservação para a cidade de Dois Vizinhos, em virtude do 

abastecimento urbano e de sua localização central na área urbana do 

município, a qual apresentava a alguns anos elevado grau de degradação e 

grande número de espécies exóticas. Considerando sua importância, a área 

passou por um processo de recuperação, o qual foi exposto à comunidade no 

dia do evento por uma sequência de imagens que mostram a evolução da 

recuperação da área ao longo do tempo.   

Tendo isso em vista e reforçando a importância da proteção destas 

áreas foi realizado o plantio de mudas de espécies nativas na área de 

preservação permanente do rio e, posteriormente quinhentas mudas de 

espécies arbóreas nativas doadas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

para a ação foram repassadas para os produtores rurais presentes e também a 

população que passava pelo o evento e se interessava por adquirir algumas 

mudas. 
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A distribuição de mudas foi realizada utilizando uma ficha controle, na 

qual o cidadão preenchia com seu respectivo nome, endereço habitacional e 

quantidade de mudas adquiridas. Esta ficha controle permite o controle do 

número de mudas doadas para que haja o monitoramento do seu 

desenvolvimento e sobrevivência das mesmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ação contou com a participação de acadêmicos dos diferentes cursos 

de graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Dois 

Vizinhos dentre eles, alunos do curso de Engenharia Florestal, Agronomia, 

Biologia e Zootecnia, resultando em 23 participantes representantes da 

universidade e aproximadamente 15 participantes da sociedade civil 

representantes de diferentes organizações municipais, além de produtores 

rurais e moradores da área urbana do município. 

 Como foco principal do evento e em comemoração ao dia da árvore 

distribuiu-se mais de quinhentas mudas para os produtores rurais e moradores 

do entorno do local de distribuição, entre elas: Pitanga, Cereja do mato, 

Dedaleiro, Canafístula, Paineira, Araucária, Aroeira pimenteira, Angico, Araçá. 

As mudas eram separadas e colocadas em papel jornal para serem entregues 

conforme pedido pelo produtor (figura 2A e 2B). Realizou-se também plantio de 

mudas às margens da APP do rio Jirau, sendo elas Carvalho-brasileiro e 

Marmeleiro. 

 
Figura 2. A) Voluntários realizando a seleção e empacotamento das mudas para entrega aos 

solicitantes. B) Petiana realizando a entrega de mudas de espécies florestais nativas para a 

comunidade do entorno ao local da distribuição. 

 
Fonte: os autores (2019). 

 

Na ocasião realizou-se a apresentação dos resultados do projeto de 

recuperação pelo responsável Prof. Dr. Eleandro José Brun enfatizando a 

população presente a importância do plantio de espécies florestais nativas para 

a manutenção da biodiversidade local e garantia de se manter um meio 

ambiente de qualidade e equilibrado para todos. 
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O evento está se tornando tradição no curso de Engenharia Florestal e 

está em sua terceira edição, sendo que a cada ano altera-se o formato da 

distribuição, entretanto, sempre com o mesmo objetivo de conscientizar a 

população sobre a utilização de espécies nativas, despertar o interesse e o 

cuidado pelo meio ambiente e instruir corretamente a população sobre os 

plantios. Esta edição contou primordialmente com a participação de produtores 

rurais, os quais retiravam as mudas para que essas fossem utilizadas para 

recuperação de áreas degradadas em suas propriedades, uma vez que os 

mesmos já chegavam solicitando a quantidade e quais espécies preferiam, 

além de receber indicação técnica da espécie que melhor se adaptaria ao local.  

A maioria das espécies utilizadas na atividade, são de ocorrência natural 

da floresta ombrófila mista, o tipo de floresta pertencente ao estado do Paraná. 

Este é um aspecto de grande importância, pois a recuperação de uma área 

degradada, mesmo que pequena, a partir das espécies já existentes naquela 

vegetação, possibilita maior chance de desenvolvimento, uma vez que 

polinizadores, dispersores de sementes e predadores naturais, já se encontram 

próximo ou no mesmo ambiente onde árvores foram plantadas favorecendo 

sua estabilização (KAGEYAMA et al., 1994). 

A realização da terceira edição do evento além de proporcionar 

benefícios à comunidade externa, a universidade permitiu que os acadêmicos 

pudessem expor seus conhecimentos sobre identificação botânica, tratos 

silviculturais e também trabalhassem seu lado humano e social pouco 

explorado dentro do ambiente acadêmico e que se torna extremamente 

importante e válido na construção de um cidadão consciente e ativo na 

sociedade, além de novas possibilidades de ações voltadas à educação 

ambiental para a comunidade e entorno, com propostas e demandas sugeridas 

durante a atividade, tornando-a sempre gratificante e recompensadora. Além 

disso, proporcionou ao grupo PET-EF firmar laços com novos parceiros, 

podendo assim, organizar e elaborar outras atividades com esses apoios. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com a atividade pode-se incentivar a comunidade a ter maior 

responsabilidade socioambiental através da doação de mudas nativas para 

plantio e da demonstração de como preservar áreas com vegetação nativa. 

Mesmo que apenas uma muda fosse doada, o objetivo de incentivar uma 

consciência mais sustentável foi atingido. 
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RESUMO 

 

O Grupo PET – Engenharias visa promover projetos para aproximar a 

comunidade acadêmica da sociedade. O objetivo deste projeto foi abranger 

famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

complementando as condições de alimentação dos participantes, bem como 

melhorar a qualidade dos hábitos alimentares. Foi discutido junto a 

comunidade, por meio de uma reuniao com os representantes, de como seria 

realizado a construção da horta comunitária, manutenção, materiais a serem 

utilizados e espécies que seriam plantadas. O grupo de acadêmicos participou 

ativamente na instalação da estrutura e a comunidade organizou-se para 

manter a horta em bom estado. O trabalho em grupo foi de grande valia, além 

da melhora na alimentação dos consumidores de alimentos provinientes da 

horta e da variação dos mesmos.  

 

 

Palavras-chave: Alimentação saudável, integração social, sustentabilidade. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A baixa qualidade alimentar, falta de renda e de empatia pela sociedade 

e por si mesmo, são problemas muito frequentes em comunidades, e que 

podem tem como solução a construção de uma horta comunitária (DI NARDO e 

CATANEO, 2009). 

A qualidade precária de produtos alimentares ressalta ainda mais a 

importância de produção orgânica em comunidades de baixa renda, sendo 

importante tanto nutricional como economicamente, gerando consequências 

positivas nos novos hábitos familiares. A variedade dos alimentos também é 

maior quando se tem produção em hortas onde a comunidade participa 
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ativamente na manutenção da mesma (QUEVEDO et. al., 2015). Deste modo, 

este projeto pretende abranger famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, complementando as condições de alimentação dos 

participantes, bem como melhorar a qualidade dos hábitos alimentares. 

 

 

METODOLOGIA 

O grupo PET em parceria com a Pastoral da Criança da Igreja Nossa 
Senhora da Luz, realizou a construção de uma horta comunitária para o 
consumo dos moradores do bairro de Nhapindazal – Irati, onde foi 
desenvolvida a horta.  

No dia 29 de agosto de 2018, os petianos Bruno, Carolina e Juliana 

compareceram a uma reunião na Igreja Nossa Senhora da Luz, para 

apresentar o Projeto Horta Comunitária do Nhapinzadazal aos membros da 

comunidade e aos representantes da Pastoral da Criança. Foram discutidos os 

objetivos do projeto, o andamento da horta e como será a execução do projeto. 

 Realizou-se o acompanhamento das atividades pelos petianos Bruno, 

Carolina, Damires, Jaíne durante a execução do cronograma, como a 

delimitação da área, escolha das espécies a serem plantadas, estrutura de 

irrigação e a preparação do terreno e canteiros. A horta foi estruturada em 

quatro patamares, por conta da inclinação do terreno, com o auxilio de 

maquinário cedido pela prefeitura de Irati. A delimitação dos canteiros foi feita 

por paver e para a irrigação, ganhou-se uma caixa d’água, o sistema 

funcionará por meio da gravidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo PET – Engenharias realizou um dia de trabalho para a 

instalação dos canteiros, o qual todos os petianos participaram efetivamente, 

concluindo a estrutura para plantio das mudas, como mostra a figura 1.  

O plantio das mudas foi feito por integrantes da comunidade, bem 

como a manutenção da horta, o acompanhamento do projeto está sendo 

realizado por petianos que repassam informações para o grupo.  

     
Figura 1. Estruturação dos canteiros      Figura 2. Produção da horta comunitária 

 A horta, que antes era uma área sem qualquer utilização, tornou-se 

produtiva e de grande importância para a comunidade consumidora, que além 
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de disponibilizar os condimentos para as famílias residentes do bairro, ainda 

promove a preparação de alimentos, como sopas, para os mais carentes.  

 

CONCLUSÕES 

 

Além de auxiliar na melhora da alimentação da comunidade, a horta 

promove maior variação dos alimentos utilizados na preparação das refeições.  

O trabalho em grupo também se destaca, havendo uma melhoria na 

interação entre indivíduos que fazem parte da comunidade e, entre esses e a 

universidade.  
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RESUMO 

 
O trabalho “Projetos Integrados: Conectando ações para o 

conhecimento crítico e social” surgiu com a união de três projetos que eram 
realizados, em um primeiro momento, separadamente.  Entre eles estão:  
CinePET, Química é TUDO e Escada Cultural. O CinePET procura discutir 
temas transversais ao curso de Química, a partir da exibição de um 
documentário ou filme, seguido de um debate com os/as participantes da 
atividade. O projeto busca, ainda, valorizar o cinema e fortalecer seu potencial 
informativo e conscientizador. O Química é TUDO tem o intuito de trazer 
temáticas pertinentes à sociedade, por meio de rodas de conversa, palestras e 
mesas redondas, as quais transpassam diversas áreas do conhecimento e 
dizem respeito a discussões fundamentais para a formação cidadã dos/as 
alunos/as de graduação, como: ética, pluralidade cultural, diversidade, meio 
ambiente e saúde. A Escada Cultural tem como objetivo informar, conscientizar 
e/ou mobilizar os/as graduandos/as, professores/as e técnicos/as do 
Departamento de Química, e de diversos cursos da UFPR, por meio da fixação 
de informações e de reflexões relevantes nas paredes em torno da principal 
escada do Departamento. Tais informações geralmente permeiam assuntos de 
cunho social e incitam a comunidade acadêmica à reflexão. A junção dos 
projetos veio à tona com o aprofundamento da exposição, discussão e 
conscientização de alguns temas tratados pelo grupo, como: Previdência Social 
versus Providência do Capital e Abril Azul: TEA (Transtorno do Espectro 
Autista), em cujas discussões os projetos integrados propiciaram uma melhor 
abordagem dos temas e atingiram um público ainda maior. 
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Palavras-chave: Escada Cultural; Química é Tudo; CinePET; Acesso à 
informação; Temas transversais. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O projeto denominado “Projetos Integrados”, elaborado pelo PET 

Química da UFPR, relata a junção de três projetos, sendo eles: Escada 
cultural, Química é TUDO e CinePET, os quais, mesmo com suas respectivas 
particularidades, juntos se complementam e promovem uma ponte entre a 
informação e a formação crítica e cidadã.   

O projeto Escada Cultural, visa a divulgação de informações a toda 
comunidade que passa pela escada principal do Departamento de Química da 
Universidade Federal do Paraná. Essa atividade ocorre por meio da fixação de 
informações e de reflexões relevantes nas paredes em torno dessa escada. 
Tais informações geralmente permeiam assuntos de cunho social que incitam a 
comunidade acadêmica, a uma reflexão, uma vez que a universidade pública é 
mantida com recursos financeiros advindos da sociedade e, portanto, é dever 
da academia defender os interesses da população. 

De acordo com LIB NEO (2002), pode-se entender que a educação 
não-formal se refere às organizações políticas, profissionais, científicas, 
culturais, agências formativas para grupos sociais, educação cívica, entre 
outras, com atividades de caráter intencional. Dessa forma, este projeto possui 
esse caráter intencional ao ter como principal objetivo auxiliar na divulgação de 
informações acerca de temas atuais, promoção de reflexões, bem como 
debates envolvendo questões discutidas pela sociedade em geral ou assuntos 
desconhecidos por grande parte das pessoas e que precise de elucidação. 
Além disso, busca atribuir à Escada um outro significado, divulgando 
informações e acontecimentos relevantes à sociedade como um todo, a fim de 
que grande parte das pessoas que por ali transitam tenham um respaldo de 
conhecimento significativo que permita um futuro debate de ideias e propicie 
uma busca mais aprofundada do assunto abordado.  

A Escada Cultural surgiu há aproximadamente um ano, com o intuito 
de homenagear o físico britânico Stephen Hawking, que faleceu em março de 
2018. Para isso, foi elaborada uma linha do tempo de sua vida através de 
cartazes, os quais foram expostos na escada principal do Departamento de 
Química. A escada mostrou-se um local visível e bastante visitado, por 
conseguir alcançar, estrategicamente, toda a comunidade que circula pelo 
Departamento. A atividade repercutiu de tal maneira que incentivou o grupo 
PET Química a desenvolver uma programação regular, com exposições sobre 
assuntos pertinentes à toda comunidade acadêmica.  

O projeto Química é TUDO, surgiu com a necessidade de debater 
questões sociais dentro do contexto de uma graduação universitária, 
principalmente em cursos de ciências exatas, em que o enfoque são assuntos 
técnicos da área, foi a motivação para desenvolver este projeto, através do 
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qual procura-se trazer, por meio de rodas de conversa, palestras e mesas 
redondas, temas denominado transversais à química como: ética, pluralidade 
cultural, diversidade, meio ambiente e saúde. 

A ausência de familiaridade dos/as estudantes com assuntos de 
cunho social está enraizada em muitas instituições, inclusive na UFPR, onde 
esses assuntos são desvinculados dos currículos, como no curso de Química, 
licenciatura e/ou bacharelado. A instituição tem papel importante na formação 
cidadã dos discentes, como evidenciado por VERONESE (2008) “As 
instituições acadêmicas têm um papel vital neste processo: devemos insistir 
numa revisão no currículo acadêmico das universidades. Seria muito 
importante noções de filosofia, ética, abordagem humanística em relação à 
visão de ser humano, em todas as faculdades”, o problema afeta 
negativamente na formação de profissionais com pensamento crítico e 
consciência social, isso se dá pela falta de projetos e/ou matérias que 
estimulem a criticidade dos discentes. 

O projeto CinePET surgiu devido ao cenário político que o país se 
encontrava em outubro de 2018, o grupo PET em parceria com o Cineclube 
Gengibirra, exibiram o filme “V de vingança” de James McTeigue, que trata de 
uma sociedade pós-guerra ocupada por um governo fascista e um vigilante, na 
luta pela liberdade, que utiliza táticas terroristas para enfrentar os opressores 
dessa sociedade. Para SOTTA (2015) “O cinema presentifica os 
acontecimentos”. O projeto teve grande repercussão o que incentivou o grupo a 
realizar a atividade uma vez ao mês. O grupo trata neste projeto de temas 
transversais ao curso de Química a partir da exibição de um documentário e/ou 
filme e posterior debate com os/as participantes da atividade sobre temas 
sociais que são pouco discutidos no Departamento. 

O objetivo dos Projetos Integrados é atingir e impactar um campo 
maior de pessoas que circulam pelo Departamento de Química da UFPR, de 
maneiras distintas, e em diferentes momentos, por meio dos temas abordados. 
Ou seja, este surgiu com a possibilidade de uma exposição mais intensa e 
trabalhada de maneira integrada, assim como com uma maior discussão e 
conscientização acerca dos temas levantados pelo grupo. 

 
METODOLOGIA 

 
A utilização de espaços públicos para divulgação de informações 

sociais, científicas e educacionais valorizam o espaço público além de integrar 
a comunidade ao espaço em questão, fortalecendo a ação cidadã de quem a 
elabora e do público alcançado por tais informações. A divulgação dessas 
informações é parte do processo de aprendizagem que o projeto busca. 

BRUNER (1960) define aprendizagem como: “Primeiro é aquisição 
de nova informação a qual, muitas vezes, contraria ou substitui o que a pessoa 
anteriormente sabia, implícita ou explicitamente. Um segundo aspecto da 
aprendizagem pode ser chamado de transformação – o processo de manipular 
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o conhecimento de modo a adaptá-lo a novas tarefas. Um terceiro aspecto é a 
avaliação (crítica): verificar se o modo pelo qual se manipula a informação está 
adaptado à tarefa. Na aprendizagem de qualquer assunto, há comumente uma 
série de episódios, cada um dos quais envolve os três processos”.  

Partindo dessa definição, o grupo PET Química visa atingir direta ou 
indiretamente os três aspectos da aprendizagem, isto é, informar a comunidade 
acadêmica, possibilitar que essas novas informações possam resultar em 
mudança de pensamento e comportamento e, finalmente, contribuir para que 
seja realizada uma análise crítica desse conhecimento adquirido. 

O projeto Escada Cultural inicialmente não estava associado a 
nenhum outro projeto desenvolvido pelo grupo, sendo que tinha o intuito de 
fornecer à comunidade acadêmica informações relevantes da atualidade em 
um espaço que atingisse um grande número de pessoas. Entretanto, notou-se 
um grande potencial em associá-lo ao projeto Química é TUDO, o qual abre 
espaço para discussão e reflexão de temas transversais à Química. Além das 
mesas redondas e palestras, a estes projetos foi, ainda, associado o CinePET, 
o qual traz filmes e/ou documentários que complementam a reflexão sobre o 
tema trabalhado. 

Acerca dos temas tratados no projeto, geralmente são sugeridos 
temas pelos/as PETianos/as do grupo, os quais trazem informações que 
permeiam situações e debates atuais no Brasil, ou temas sugeridos pela 
própria comunidade acadêmica por meio de uma caixa de sugestões fixada em 
cada Escada Cultural ou, ainda, por meio de temas levantados durante os 
próprios debates nos encontros do Química é TUDO. 

Cada tema permanece fixado na Escada cerca de três a quatro 
semanas, período no qual acredita-se que toda comunidade acadêmica que 
circula pelo Departamento de Química possa ser atendida. O CinePET e o 
Química é TUDO são realizados uma vez ao mês, com encontros programados 
em horários que possam atender a toda comunidade acadêmica. 

De modo geral, as Escadas são pensadas a partir de um tema 
principal, que é evidenciado em sua montagem. São utilizados, também, 
esquemas e gráficos para atingir um efeito visual mais significativo, além de 
pequenos textos que exponham as principais informações relacionadas ao 
tema norteador. Todas essas informações são organizadas a fim de que fiquem 
na altura dos olhos das pessoas e que a internalização do conhecimento se dê 
de maneira satisfatória. O CinePET é pensado a partir do tema adotado na 
Escada, em que o documentário ou filme complementa a montagem deste, 
pensado com o intuito de trazer uma discussão ao final de cada encontro. Sua 
divulgação é feita através de cartazes e postagens nas redes sociais onde a 
arte de divulgação segue a linha do projeto. O Química é TUDO é realizado 
geralmente com a participação de convidados norteadores dos temas 
abordados e/ou especialistas nos assuntos, estes são necessários para que 
possam levar a roda de conversa ou mesa redonda com direcionamento, 
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objetividade e organização, trazendo, assim, ao local um ambiente propício 
para o levantamento de questões acerca do tema. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram realizadas até o momento cinco projetos integrados com os 

seguintes temas: Previdência Social versus Providência do Capital, Movimento 
Estudantil, Abril Azul: TEA (Transtorno do Espectro Autista), Negligência do 
Estado e Divulgação Científica. 

Na maioria das Escadas é fixada uma urna, que busca receber 
feedback e sugestões de temas do público que passa pela escada, contudo, 
essa forma de feedback não tem se mostrado realmente efetiva, o que pode 
ser explicado pela pressa das pessoas ao transitarem pela escada.  Outra 
forma de obtenção do feedback, e que vem se mostrando mais eficiente, tem 
sido o diálogo com docentes, discentes e técnicos/as acerca da relevância da 
Escada Cultural e também de sua aparência visual, uma vez que esse quesito 
é pertinente para que o objetivo da transmissão de conhecimento seja 
alcançado e ocorra de maneira efetiva. 

Para o CinePET a forma de feedback se dá pela lista de presença e 
discussões levantadas após a exibição dos filmes/documentários.  O Química é 
TUDO não possui uma estratégia formal de feedback, mas sim pelos 
comentários dos participantes ao final de cada encontro, ou através de diálogos 
com docentes e discentes acerca dos temas abordados. 

Como esse projeto tem o intuito de promover debates a respeito de 
temas negligenciados historicamente pelo Departamento de Química da 
Universidade Federal do Paraná, é imprescindível que o Projetos Integrados 
conte com um apelo visual da Escada Cultural, para que atinja rapidamente 
seu objetivo de transmitir informação em poucas vezes que a pessoa passar 
pela escada, pelos documentários e/ou exibidos pelo CinePET e as 
abordagens no Química é TUDO, com especialistas na área. Dessa forma, os 
PETianos que montam as Escadas, e trabalham para realizar o CinePET e o 
Química é TUDO, obtêm um significativo desenvolvimento do seu senso 
artístico e crítico, o que é positivo, uma vez que esse desenvolvimento facilitará 
ações desenvolvidas por ele/a no futuro, tanto em seu período dentro da 
universidade, quanto em sua atuação como profissional da área de Química. 

 
CONCLUSÕES 

 
Em relação a este trabalho é possível concluir que é exequível a 

obtenção de um espaço público mais integrado com os debates político-sociais 
e, além disso, é concebível a ideia de que haja, em pouco tempo, um maior 
engajamento da comunidade acadêmica inserida no Departamento de Química 
da Universidade Federal do Paraná, nos debates políticos e sociais, bem como 
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nas ações que eventualmente se caracterizem como consequências dos 
Projetos Integrados. 

Uma vez que esse projeto visa a utilização do espaço público para 
uma formação mais crítica da comunidade acadêmica, percebe-se que isso 
vem sendo alcançado, visto que tal formação não contempla somente os 
conteúdos específicos de cada curso, mas também a formação humana e 
cidadã, o que implica em tomada de ações por parte de todos os segmentos da 
universidade pública em prol de um interesse em comum da sociedade. Assim, 
a formação acadêmica deve estar diretamente ligada com uma consciência 
social e, uma vez que a universidade pública é mantida com recursos 
financeiros advindos da população, é coerente que a comunidade acadêmica 
cumpra seu papel, e represente e defenda os interesses da população. 
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RESUMO 

 

No começo do ano letivo de 2019, com a entrada de novos calouros, viu-se a 

necessidade de oferecer a eles a oportunidade de se ter um maior contato com 

o curso e com as instituições que cercam o Departamento de Engenharia Civil 

(DEC). Com isso, realizou-se uma nova edição do Desafio do Talude, o qual 

consiste na simulação da construção de um talude, durante a 1º edição da 

Semana de Iniciação Acadêmica, realizada pelo Centro Acadêmico de 

Engenharia Civil (CAEC). Por ser uma obra de terra com conceitos pouco 

conhecidos para aqueles que recém chegaram ao curso, a atividade propôs 

aguçar a curiosidade dos calouros sobre essa área que a Engenharia Civil 

abrange, de modo que eles pudessem sair dali conhecendo um pouco mais 

sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: Talude, calouros, solo, engenharia civil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tem-se observado no curso de Engenharia Civil da UEM uma 

quantidade significativa de alunos que abandonam o curso. Com o intuito de 

diminuir a evasão e promover a integração entre acadêmicos e agremiações, o 

PET Engenharia Civil realizou junto ao Centro Acadêmico de Engenharia Civil, o 

Desafio do Talude com os calouros de Engenharia Civil de 2019. A atividade 

ocorreu no dia 14 de março de 2019 durante a 1º edição da Semana de Iniciação 

Acadêmica. O desafio foi baseado em suas edições anteriores, que foram 

realizadas no II CONPET e na XIV Semana Acadêmica de Engenharia Civil. 

De acordo com Filho e Virgili (1998), os taludes são definidos como 

superfícies inclinadas de maciços terrosos, rochosos ou mistos (solo e rocha), 

originados de processos geológicos e geomorfológicos diversos, podendo 

apresentar modificações devido atuação humana, tais como cortes, 

desmatamentos, introdução de cargas, etc. 

Uma aplicação comum dessas estruturas no cotidiano são os Taludes 

rodoviários, os quais são encostas nas margens de estradas que foram 

realizadas por intervenção antrópica. Eles podem ser classificados como taludes 

de corte - resultantes de algum processo de escavação, ou de aterro - 

construídos a partir de vários materiais, como argila, silte, areia, cascalho e 

rejeitos de mineração (CUNHA et al., 1991). 

O desafio consistiu em simular a construção de um talude, utilizando 

os materiais disponibilizados e os critérios previamente estipulados, bem como 

o teste de resistência dos mesmos após o tempo oferecido para a construção 

dos taludes. 

 

OBJETIVO 

 

O desafio do Talude teve como objetivo principal possibilitar a 

integração dos calouros com as instituições do curso de Engenharia Civil da 

UEM, bem como trazer de modo sistemático, prático e divertido um pouco do 

conhecimento sobre o que é um talude e como este se comporta.  

 

METODOLOGIA 

 

Ainda dentro do auditório do Bloco C67 da UEM, foram divididos os 

grupos e passadas algumas informações sobre o que é um talude e como eles 

poderiam construir um com os materiais que seriam disponibilizados. 

Para a construção dos taludes, cada grupo utilizou 1 caixa retangular 

de madeira e acrílico, 5 anteparos de madeira, 20 kg de areia seca (Figura 1), 

20 tiras de jornal cortadas para serem utilizadas como grelhas e 1 pá. Cada 

grupo teve 30 minutos para construir seu talude, o qual poderia ser feito do modo 

que acharem conveniente, não podendo apenas ultrapassar a altura da caixa de 

madeira. Todo o material fornecido deveria ser utilizado durante os 30 minutos 
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estipulados pela comissão organizadora. Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas 

fotos tiradas durante a realização da atividade. 

Figura 1: Preparação dos materiais. 

Fonte: Autor. 

 

Após o término dos 30 minutos, foi realizado o rompimento dos 

taludes. Para isso, foi disposto, primeiramente, acima da última camada de areia, 

na direção normal ao plano, uma chapa metálica para que fosse possível apoiar 

um suporte onde seriam colocados os pesos para a contagem dos pontos. Cada 

peso era colocado por um representante do grupo, enquanto um membro da 

comissão organizadora, por questões de segurança, segurava o suporte. Assim, 

foi estipulado um intervalo de tempo de 30 segundos entre o encaixe de um peso 

e outro. As equipes que tivessem taludes que não aguentassem o peso da chapa 

metálica junto ao suporte, eram desclassificadas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi notória a dedicação dos calouros durante o desafio, pois do 

começo ao fim eles se viram desafiados a ganhar a competição, e assim foi 

cumprido o objetivo inicial, visto que eles se divertiram durante a realização da 

atividade ao mesmo tempo em que estavam tendo contato com uma área da 

engenharia pouco conhecida para aqueles que estão no início do curso.  
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Figura 2: Calouros Montando o                    Figura 3: Talude feito pelos alunos. 

Talude                                                      Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pode-se considerar a atividade positiva. Os objetivos iniciais foram 

alcançados, já que os calouros conheceram mais sobre o conceito de um talude 

de modo prático e divertido, bem como estiveram mais próximos das instituições 

envolvidas, o que é excelente para eles que chegaram recentemente ao curso. 

Figura 4: Rompimento do Talude. 

Fonte: Autor. 
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RESUMO 

 
Ao estudar sobre fenômenos ondulatórios, conceitua-se seu movimento como as ondas 
que transportam energia sem o transporte de matéria. Assim, definem-se ondas como 
toda e qualquer perturbação no meio. Apesar de não serem corpos em movimento, elas 
podem atravessar a mesma região ao mesmo tempo, caracterizando o princípio da 
superposição. Neste experimento, é realizada a construção de ondas estacionárias e a 
visualização da própria, ou seja, quando duas ondas periódicas de frequências, 
comprimentos de onda e amplitude iguais, propagando-se em sentidos contrários, 
superpõem-se em um dado meio, ocorre a formação de uma figura de interferência 
chamada de onda estacionária. No trabalho é retratado o processo de montagem de um 
equipamento, cuja função é auxiliar em demonstrações didáticas, tornando mais evidente 
o conceito de ondas estacionárias. 

Palavras-chave: Experimento didático, ondas, superposição. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente resumo objetiva relatar o processo de planejamento e execução de 

um equipamento que possibilita a observação de uma corda estacionária realizado pelo 
grupo PET-Física da Universidade Estadual de Maringá no ano de 2019. Neste sentido, a 
corda estacionária consiste na produção de ondas aplicadas em uma corda dando a 
ilusão de que esta permanece estática. Uma onda, segundo Nussenzveig (1996, p. 98), é 
“[...] qualquer sinal que se transmite de um ponto a outro de um meio com velocidade 
definida [...] sem que haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro”. 

Desse modo, Halliday e Resnick (2016) afirmam que existem, essencialmente, 
três tipos de ondas: ondas eletromagnéticas, as de matéria e as mecânicas. As ondas 
eletromagnéticas, não precisam de um meio material para existir, como, por exemplo: as 
ondas de rádio, as microondas, os raios X e as ondas de radar. As ondas de matéria, por 
sua vez, estão relacionadas a movimentos ondulares nos elementos da matéria como os 
elétrons e os prótons. As ondas mecânicas, que constituem o objeto de estudo deste 
resumo, são aquelas que necessitam de um meio material para se transmitirem, como, 
por exemplo: as ondas do mar, as ondas sonoras, as ondas sísmicas. 
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O equipamento utilizado neste experimento é uma máquina de ondas 
estacionárias, constituída por dois motores ligados a uma corda. Os motores enviam um 
pulso na corda que forma ondas mecânicas, que se propagam de uma ponta à outra da 
corda. 

Halliday e Resnick explicam que “uma onda estacionária se forma pela 
superposição de duas ondas que tenham a mesma frequência, velocidade e amplitude e 
que se propaguem em sentidos opostos”. Logo, ao utilizarmos dois motores de mesma 
potência ligados a uma mesma fonte, porém com pólos contrários, formam-se ondas que 
se sobrepõem, criando ondas estacionárias. No experimento, compreendemos a 
amplitude como: 

𝑌𝑌 =  2𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑘𝑘𝑘𝑘)  
 

na qual y é a amplitude em um ponto x da corda, 2ym é a amplitude no ponto de maior 
deslocamento em y e kx é a fase da onda, que na função seno oscila de -1 a 1, variando a 
amplitude do ponto mais baixo, ou seja, -2ym, ao ponto mais alto, ou seja, 2ym. 

Deste modo, nos pontos em que a amplitude é máxima (±2ym), dá-se o nome 
de antinodos ou ventres, enquanto que nos pontos y=0 chama-se de nodos ou nós. Além 
disso, em ondas estacionárias também pode-se considerar a seguinte equação: 

𝐿𝐿 =
𝑦𝑦𝑛𝑛
2

 

 
Onde L é o comprimento do fio, n é o número de ventres e (lambida) é o comprimento da 
onda que inicia no valor de sen(0) até sen(2π). [ver figura 1] 
 

Figura 1 - Onda estacionária, com os ventres representados pela letra ‘V’ e os nodos 
pela letra ‘N’. 

 
Fonte: site Brasil Escola [5]. 

 
  

(1) 

(2) 
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METODOLOGIA 
 

O modelo usado como base para o experimento está ilustrado na figura 2. Em 
seguida, deu-se início ao processo de montagem. Para a confecção da máquina, foram 
necessários os seguintes materiais:  

● Três canos PVC de 2,5 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento; 
● dois canos PVC de 2,5 cm de diâmetro e 10 cm de comprimento; 
● dois canos PVC de 2,5 cm de diâmetro e 5 cm de comprimento; 
● oito conectores de 90º para cano PVC de 2,5 cm de diâmetro; 
● dois motores de 3 volts; 
● dois conectores para duas pilhas AA; 
● um interruptor; 
● quatro pilhas AA; 
● 27,5 cm de fio encerado; 
● uma tábua de madeira de 30 cm de comprimento, 10 cm de largura e 3 cm 

de espessura; 
● um canudo de plástico; 
Cada motor foi preso a uma extremidade de um conector de 90º diferente e, 

em seguida, tais conectores foram ligados aos canos de 5 cm. O restante da montagem 
pode ser observado na figura 2, onde (A), (B), (C) e (D) representam a máquina vista de 
perfil, de frente, de cima e de baixo, respectivamente. 

 
Figura 2 - Máquina montada vista de diferentes ângulos 

 
 

Foi utilizada cola quente para fixar a tábua de madeira à estrutura de canos e 
aos conectores de pilha. O interruptor foi colado na parte inferior da madeira. Além disso, 
um canudo de plástico foi cortado em 2 pequenos pedaços que foram utilizados para 
ajudar a fixar as extremidades do fio aos motores. Para a parte elétrica, os motores foram 
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ligados um ao outro, de tal forma que um ficou com a polaridade inversa, para que, 
quando ligados, girassem no mesmo sentido. Realizada essa etapa, os conectores de 
pilhas foram ligados em série um ao outro e presos em paralelo com os motores. A 
máquina montada pode ser observada na figura 3 e a onda estacionaria pode ser 
visualizada na figura 4.  

 
Figura 3 - Máquina de ondas estacionárias 

 

 
 

Figura 4 - Máquina de ondas estacionárias 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Diante do experimento finalizado, percebe-se que ele cumpre sua função 
didática, uma vez que foi possível visualizar, sem nenhuma dificuldade, a ideia de onda 
estacionária proposta inicialmente. Vale destacar ainda que, com o auxílio de uma fonte 
de corrente contínua, foi possível perceber que o número de nós da corda aumenta à 
medida que a voltagem da fonte é elevada, fazendo assim, a frequência dos motores 
aumentar. 

Foi possível ainda, visualizar no experimento outros fenômenos além da corda 
estacionária, tais como: o aumento do número de nós conforme o aumento da frequência 
da fonte, como já citado. A dificuldade que a onda aparentava ter, enquanto sujeita a uma 
frequência extremamente baixa, derivada da fonte, bem como a estabilidade da onda, 
quando esta estava sujeita a uma determinada frequência (um pouco mais alta) e ainda, 
pôde-se observar – na prática – como a corda se comporta com a variação de frequência 
através da fonte que varia de 0V a 20V e 3A, indo desde uma extremamente baixa, até 
uma extremamente alta. Percebe-se o comportamento da onda e os nós formados e 
destruídos, à medida que a frequência aumentava e/ou diminuía. 

Com base nos resultados observados, analisados, estudados e interpretados, 
certas ideias podem ser estabelecidas. Vale ressaltar que os motores que estão nas 
extremidades do cano estão com a polaridade invertida, garantindo que eles girassem no 
mesmo sentido, sendo este fator fundamental para o sucesso do experimento. Através 
dele é possível tornar mais intensa a vibração no barbante que forma a onda – por terem 
dois motores, e não apenas um – e, devido à polaridade invertida, as ondas são 
formadas, uma vez que, enquanto um motor faz o barbante balançar em um sentido, o 
outro ajuda a complementar a intensidade e, no lugar onde as ondas do barbante se 
encontram, forma-se o nó. Isso explica ainda o motivo pelo qual o número de nós 
aumenta conforme a frequência de movimento aumenta: com a frequência maior, as 
ondas se interceptam mais vezes, consequentemente, mais nós são formados. 

Com relação à estabilidade da onda, pode-se inferir que, com a frequência 
baixa, o barbante vibra com pouca intensidade, fazendo com que ambos os “lados” do 
barbante se encontrem com muita pouca intensidade, ou nem se encontrem. Portanto, os 
nós não são formados e o barbante balança em um sentido aleatório. Pode-se, ainda, 
entender o comportamento do barbante de acordo com a variação da frequência da fonte: 
A estabilidade da onda será maior em uma frequência tal que, tanto a ida quanto a volta 
do barbante, coincidam-se em um determinado ponto (ou mais de um, se a frequência for 
intensa), os nós serão formados e a corda ficará estável. Entretanto, enquanto a 
frequência não for ajustada até este ponto, os nós não coincidirão perfeitamente, e isto, 
por sua vez, levará à instabilidade do barbante. 

 
CONCLUSÕES 

 
Com o término deste projeto, pode-se perceber que houve êxito em nosso objetivo 

didático e de extensão, onde conseguiu-se construir a máquina de ondas estacionárias de 
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duas fontes e obter uma boa observação do seu funcionamento. O equipamento pode ser 
facilmente reprodutível em escolas. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho é apresentado o projeto de “Simulador de Gases” através de ímãs 
posicionados nas mesmas orientações, em que todos se repelem entre si, em um 
recipiente fechado que está sujeito à pressão de um êmbolo, fazendo-os se comportarem 
como um gás monoatômico. O objetivo é tornar prática a visualização para o observador 
sobre o movimento dos gases sob uma determinada pressão. Com esse objetivo 
conseguiu-se obter ótimos resultados, além de proporcionar uma maneira mais didática 
de construir este conhecimento aos observadores. O experimento foi feito a partir dos 
seguintes materiais: uma moldura de madeira usado para fotografias, ímãs de neodímio, 
um êmbolo de madeira, uma placa de vidro e placas de acrílico para preencher o espaço 
da moldura a fim de deixar a espessura da moldura menor que a espessura necessária 
para os ímãs mudarem sua orientação. 
 
Palavras-chave: Experimento didático, ímãs, gases, simulação. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Quando um gás é introduzido em um recipiente fechado, as moléculas têm 
movimento livre e ocupa todo o seu volume. O volume de um gás é especificado como o 
volume no qual ele está inserido. Uma vez que os gases se misturam livremente um com 
os outros, se o recipiente conter vários gases, logo, o volume de cada componente será o 
mesmo volume ocupado pela mistura toda. [1] 

A definição de pressão é a força por unidade de área; assim, é uma quantidade 
intensiva formada pela razão de duas quantidades extensivas, força e área. Se a pressão 
for aplicada por um pistão a um fluido (gás ou líquido), haverá uma distribuição 
uniformemente em todas as direções, de modo que todas as paredes do recipiente 
experimentam a mesma pressão.  [1] 

A pressão e o volume possuem uma relação universal para os gases, e esta 
relação pode ser vista na Lei de Boyle, que expressa que à uma temperatura constante, 
com o volume de uma quantidade fixa de um gás em um recipiente, esta diminui quando a 
pressão exercida é aumentada, em outras palavras o volume e a pressão são 
inversamente proporcionais, desde modo podemos afirmar que: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 
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Buscando um análogo mecânico, os ímãs possuem um comportamento similar 
ao de moléculas. Um desses comportamentos é quando são aproximados dois imãs e 
estes se atraem. É uma reação química semelhante às moléculas polares que se 
conectam em cadeias. Outro comportamento é quando os ímãs estão parados um em 
relação ao outro, conectados: Assemelham-se a moléculas no estado da temperatura do 
zero absoluto. Se for acrescentada energia a esses imãs estes apresentarão um 
comportamento de fluído até a energia cessar e eles se reorganizarem. 

 Uma forma de aumentar a semelhança entre os ímãs e o fluído é deixar todos 
os imãs na orientação em que se repelem. Assim teriam comportamento de uma reação 
química de um gás monoatômico. Um possível meio disso acontecer seria colocar os 
ímãs em um recipiente cuja espessura fosse menor que a espessura necessária para o 
ímã se virar e mudar sua orientação, impedindo que os demais se atraiam, fixando a 
interação de repulsão entre os imãs. Isso os deixariam como um comportamento de um 
gás, permitindo a realização de aplicações de pressão mais visíveis para os 
espectadores. Ao aplicar uma pressão através de um pistão acontecerá um movimento 
caótico entre os ímãs. 
 

METODOLOGIA 
 

Considerando um recipiente contendo apenas um gás inerte, sabe-se que seus 
átomos se repelem e que, ao tentar comprimir o gás, o próprio realiza uma força contrária 
(por unidade de área), a pressão. Pode-se, então, abstrair os átomos e considerar os 
mesmos como pequenos ímãs circulares, que possuam campo magnético constante e, 
dependendo da orientação dos ímãs, se repelem ou se atraem. Partindo do modelo [2], 
um recipiente foi construído para conter os imãs de tal forma que eles mesmos podem 
representar átomos inertes de um gás inerte. Os materiais necessários foram: 

● Cinquenta e quatro ímãs de neodímio de 1 cm de diâmetro e 0,2 cm de 
altura; 

● uma placa de madeira 23,5 cm de largura, 24 cm de comprimento e 0,3 cm 
de espessura; 

● duas placas de acrílico de 23,5 cm de largura, 24 cm de comprimento e 0,2 
cm de espessura; 

● uma moldura de madeira de 28 cm de largura por 28 cm de comprimento. 
O processo de montagem consistiu em retirar a parte superior da moldura, 

colar o vidro da moldura na parte externa e colar a parte removível da moldura a fim de se 
obter mais estabilidade. Por fim, as placas de acrílico foram colocadas dentro da moldura 
com a finalidade de que os ímãs não tenham espaço para grudarem uns nos outros. Com 
o objetivo de que os ímãs fiquem suspensos dentro da moldura, é crucial que todos sejam 
colocados com a mesma orientação, caso contrário, um ímã pode grudar nos demais. 
Feito isso, a montagem final do experimento pode ser observada na Figura 1. 
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  Figura 1 - Moldura contendo ímãs levitando. 

 
 

O experimento pode ser utilizado para ilustrar o conceito de pressão, a qual é 
causada pela compressão de gases, pois, ao se inserir a placa de madeira na moldura, 
pode-se sentir a resistência dos ímãs à compressão, assim como os átomos de um gás 
reagem à compressão de um pistão. 

Além disso, ao se inserir um ímã com a orientação contrária aos demais, este 
irá grudar em até quatro ímãs, como pode ser visto na Figura 2, onde o ímã mais escuro é 
o de orientação contrária. Devido a essa disposição, os ímãs grudados não interagem 
mais com os demais e, ao se vibrar o recipiente para simular o movimento dos átomos, 
pode-se perceber que os ímãs grudados vão para o fundo do recipiente, por serem mais 
pesados. Logo, trata-se de uma boa analogia para demonstrar que gases mais leves 
ocupam a parte superior enquanto os mais pesados descem. 

 
Figura 2 - Ímãs ligados entre si 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Diante do experimento finalizado, percebe-se que ele cumpriu seu objetivo, 

uma vez que através dele, pode-se entender, na prática, como um gás inerte se comporta 
e o que acontece quando se aumenta a pressão do sistema. 

No experimento, os ímãs representam os átomos desse gás, e apenas 
observando-os, percebe-se que eles sempre mantêm uma distância aparentemente igual 
entre si. Entretanto, este mesmo fenômeno não ocorre com os átomos presentes no fundo 
do recipiente e nos átomos mais próximos da parede do recipiente e, à medida que a 
pressão no recipiente é aumentada, por um êmbolo, este fenômeno fica mais evidente. 
Além disso, a distribuição dos átomos no meio é praticamente homogênea, uma vez que 
a distância de cada átomo é quase a mesma. 

Ainda por meio do experimento, pode-se analisar o que ocorre ao movimentar 
um dos átomos de um gás inerte, colocando um ímã atrás do recipiente e, através da 
força magnética, movê-lo. Se for selecionado um ímã do meio do recipiente para ser 
movido, percebe-se que o gás não perderia sua homogeneidade, pois os demais ímãs 
vão se afastando à medida que determinado ímã começa a se mover através da força 
magnética aplicada externamente. Diante do exposto, vale destacar que é mais difícil 
mover um ímã que se encontra na extremidade do recipiente com um outro ímã. 
Entretanto, mesmo movendo-o, o gás ainda não perde sua característica homogênea. 

O principal acontecimento observado no experimento foi a maior presença de 
átomos nas extremidades do recipiente, o que se explica devido à pressão que os demais 
átomos causam. Os átomos do meio do recipiente pressionam os outros para as 
extremidades através da força magnética e, dependendo de quão intensa for, tal pressão 
é capaz de romper o recipiente. Quanto aos átomos do fundo, a explicação é dada de 
forma similar. No entanto, neste caso, ainda há a presença do peso atuando no sistema e 
ajudando a manter os átomos do fundo presos. Por isso, há dificuldade em tentar mover 
os átomos da extremidade com a força magnética de outro ímã, pois aqueles estavam 
sujeitos a uma pressão intensa de outros átomos do meio. 

Ao aumentar a pressão do sistema com um êmbolo, toda ela é aumentada. 
Assim, todos os átomos se tornam mais difíceis de serem movidos e os átomos das 
extremidades ficam sujeitos a uma pressão ainda maior, dificultando ainda mais sua 
movimentação. 

Pode-se ainda prever o que acontece com o sistema se sua temperatura for 
aumentada. Este efeito amplia a intensidade da energia cinética das moléculas 
simultaneamente. No experimento é possível observar o que acontece ao ceder energia 
cinética a um único átomo: o movimento dele faz todos os outros se movimentarem. 
Então, se a temperatura total do recipiente subir, todos os átomos irão se movimentar 
juntos, o que certamente elevará a pressão do sistema. 

Uma análise similar vale para o volume. Ao se comprimir o gás com um 
êmbolo, todo o volume diminui, e, nesse momento, pode-se perceber uma 
dificuldade imensa para mover os átomos. Deduz-se que, quando o volume diminui, a 
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pressão aumenta na mesma proporção. O modelo mecânica-magnético funciona como 
um ótimo analogo didatico. 

 
CONCLUSÕES 

 
Desse forma, percebe-se que o “Simulador de Gases“ obtém êxito em seu 

objetivo de, didaticamente, representar as reações das moléculas gasosas sob pressão, 
ocasionada pela compressão dos gases, além de exibir outras interações, como, por 
exemplo, a relação entre um gás mais pesado e outro mais leve. Ademais, demonstra o 
funcionamento dos polos magnéticos indicando o quão intensa é a força de repulsão entre 
os ímãs na situação apresentada, comparada à própria gravidade. 
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RESUMO 

 

A evasão estudantil em instituições de ensino superior está relacionada a 
escolha do curso, adaptação com a rotina e o meio acadêmico e a dificuldade 
na relação ensino-aprendizagem. O grupo PET-alimentos realiza 
semestralmente atividades voltadas aos alunos ingressantes do curso de 
Engenharia de Alimentos com intuito de incentivar a permanência no curso e 
na instituição. O foco das atividades têm sido a relação entre colegas, 
professores e o entendimento da verdadeira atuação de um engenheiro. 

Palavras-chave: Graduação; Adaptação acadêmica; Engenharia de alimentos. 

  

INTRODUÇÃO 

  

 A evasão estudantil nas instituições superiores é um problema que afeta 
o campo social, acadêmico e econômico, sendo a taxa de evasão elevada no 
primeiro ano do curso onde as disciplinas têm pouco cunho específico. Entre os 
motivos de evasão estão as dificuldades econômicas dos estudantes 
considerando a rotina integral de estudos, escolha equivocada do curso, falta 
de apoio social e da família, dificuldade de adaptação em um cidade nova, 
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descontamento acerca do método didático dos professores ou instituição, ou 
ainda deficiência na formação básica (DIAS, 2019).  
 Para traçar metas sobre como contornar a evasão deve-se 
primeiramente identificar o perfil de cada aluno ingressante, para assim 
entender suas especificidades e destinar a melhor maneira de se amenizar a 
evasão (DE OLIVEIRA, 2019). 
 De acordo com Adachi (2009) alunos com convicção em sua escolha de 
curso, expectativas compatíveis com a realidade do curso e da instituição, e 
boa preparação psicológica e material são características de alunos que 
persistem no curso, os não-evadidos. 
 Sabendo que cada aluno ingressa na universidade com uma perspectiva 
diferente do curso ofertado, o presente trabalho teve como objetivo realizar 
atividades de inserção ao meio acadêmico dos alunos ingressantes no curso 
de Engenharia de Alimentos.   
  

METODOLOGIA 

  

 São realizadas semestralmente três atividades visando principalmente a 
evasão, com foco nos alunos ingressantes. São elas: gincana de interação, 
adote um calouro e descobrindo o curso. 

 Gincana de interação: 

 A atividade gincana de interação acontece no dia da recepção dos 
calouros da UTFPR a qual está prevista no calendário acadêmico, com os 
alunos do 1º período do curso de engenharia de alimentos. Para realizar a 
atividade os alunos responderam 15 perguntas utilizando uma plataforma de 
aprendizado baseada em jogos, o Kahoot.it!. As perguntas eram baseadas em 
mitos da engenharia de alimentos, e atribuições do grupo PET. Os discentes 
foram separados em grupos, por ser o primeiro dia foi uma oportunidade para 
criarem vínculos com os demais colegas. Ao fim da atividade com a plataforma, 
os discentes foram convidados a se posicionarem em um círculo para iniciar a 
atividade “Teia de aranha”, onde cada aluno falou um pouco sobre si, as 
motivações para escolher o curso e as expectativas quanto ao curso e a 
instituição. O nome da atividade se dá por cada aluno segurar um barbante e 
passar o carretel do barbante para o próximo colega. 

 Adote um Calouro: 

 A atividade adote um calouro, em parceria com a coordenação do curso 
de Engenharia de Alimentos é baseada em que cada aluno do grupo PET – 
Alimentos, adote uma quantidade x de alunos ingressantes do curso. Com o 
intuito de aproximar os “calouros” das atividades desenvolvidas pela 
universidade e a própria instituição. O petiano é responsável por acompanhá-lo 
durante o semestre letivo, e sanar as dúvidas que esses alunos ingressantes 
podem vir a ter. 

 Descobrindo o Curso: 
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 A atividade descobrindo o curso, é uma visita técnica em alguma 
empresa da cidade ou região que abordam diferentes áreas que o engenheiro 
de alimentos pode atuar. E por ser um ambiente fora da instituição os alunos 
costumam se sentir mais à vontade para conversar com alunos em semestres 
mais avançados e até mesmo com os professores. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 As atividades desenvolvidas pelo grupo PET-alimentos visam aproximar 
os discentes com seus colegas, facilitando a adaptação com o novo ambiente. 
Para Ambiel e Barros (2018) os principais fatores de evasão, majoritariamente, 
estão agregados a adaptação acadêmica relacionadas ao próprio sujeito, como 
gestão do tempo, organização pessoal e a variável estudo-aprendizagem. A 
integração da necessidade de se adaptar a um novo ambiente, pessoas 
diferentes no convívio diário, lidar com a escolha profissional e desenvolver 
independência é uma das principais dificuldades. 
 Na chegada a universidade se vislumbra todo um ambiente novo, 
considerando que muitos dos discentes mudam de cidade e estado para 
estudar. A „gincana de interação‟ os impulsiona a formarem grupos e 
discutirem, entrar em consenso sobre as respostas, muitas vezes falando sobre 
si e as experiências pessoais. Como a atividade é realizada na recepção dos 
calouros, na semana anterior ao início das aulas, grande parte deles não se 
conhecem e acabam criando vínculos que se estendem durante o curso. 

Por meio de atividades como o adote um calouro os alunos ingressantes 
têm a possibilidade de visualizar pelas palavras de um veterano possíveis 
áreas de interesse. A relação aluno-aluno, se mostra mais efetiva quando 
falamos sobre vivência na universidade. A proximidade e a facilidade de 
contato com os alunos petianos, tem incentivado as discussões sobre as 
possibilidades que a universidade federal oferece, a qualidade do ensino, os 
problemas que são enfrentados e que são possíveis de serem superados, 
consequentemente, os novos discentes se sentem motivados a permanecer na 
instituição. 

Os dois primeiros anos de curso são ciclo básico e semelhantes para 
todas as engenharias, essa falta de matérias específicas nos primeiros anos 
costuma interferir nas expectativas dos ingressantes. A importância desse 
contato com alunos mais adiantados no curso é mostrar que esses primeiros 
anos são preparatórios para matérias específicas, de formação profissional. 

A qualidade da formação profissional está relacionada também às 
atividades complementares desenvolvidas durante a graduação seja ações de 
extensão, iniciação científica ou culturais/sociais. A importância de atividades 
como o „descobrindo o curso‟ é compreender como a universidade e as 
disciplinas vão moldar e preparar o profissional para o mercado, bem como as 
atividades extracurriculares. Muitas vezes quebrando paradigmas já impostos 
sobre a atuação do Engenheiro de Alimentos, pois o objetivo do grupo PET-
Alimentos ao desenvolver a atividade é fechar com empresas que possam 
transmitir aos alunos as diferentes áreas inerentes a profissão.  
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A evasão no ensino superior gera gastos, pois são recursos mal 
aproveitados, e impactos na sociedade tendo em vista que a universidade 
forma cidadãos mais críticos, aumento de poder aquisitivo, e crescimento do 
desenvolvimento do país (PERON; et al. 2019).  
 

  

CONCLUSÕES 

  

As ações realizadas durante o ano de 2019 pelo grupo PET-alimentos, 
visam contribuir para uma melhor adaptação e convivência entre os alunos que 
ingressaram no curso de Engenharia de Alimentos. Em vista que, a adaptação 
com os colegas e a instituição se torna um dos principais motivos que leva aos 
alunos permanecerem no curso. A boa convivência auxilia também na relação 
ensino-aprendizagem, melhorando assim o desempenho acadêmico. 
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RESUMO 

 

Atividade ''Ciclo de Palestra“ teve como objetivo desenvolver tanto a postura 

quanto a oratória do petiano durante suas aprentações diante do público, 

influenciando positivamente também no meio acadêmico. A carga horária da 

atividade foi de 17 horas, sendo 1 hora de apresentação de cada 

palestrante/petiano, onde cada membro abordou assuntos diferentes, mas 

sempre relacionado a um tema técnico ou cultural. Apesar de ter tido 

participação regular por parte da comunidade acadêmica do curso, a atividade 

proporcionou grande melhora na desenvoltura dos petianos apresentadores, 

tendo cumprido com seus objetivos dentro e fora do grupo PET.  

 

Palavras-chave: Apresentação, Conhecimento, Desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa voltado 

para graduação com o objetivo de ensinar os acadêmicos a ter suas 

responsabilidades, ampliar seus conhecimentos, e garantir uma melhor 

formação. A Universidade Estadual de Maringá (UEM) possui ao todo 15 

grupos PET’s, sendo que cada um deles possuem atividades e metodologias 

diferentes, mas sempre seguindo as mesmas vertentes: ensino, pesquisa e 

extensão. 

O grupo PET-Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá, 

atualmente conta com 15 petianos. O mesmo vem desenvolvendo 16 

atividades no ano letivo de 2019, sendo que 14 são internas, ou seja, do 

próprio grupo e 2 em conjunto com os outros grupos PET’s, tais como “Projeto 
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de Extensão no Centro de Visitantes da FEI/UEM” que é realizada juntamente 

com o PET-Agronomia, e o “Ciclo de Atividades UNIPET” que é realizada com 

os 15 grupos PET’s, onde realizamos as atividades: PET nas escolas e PET na 

praça. 

Dentre as 14 atividades internas do grupo, está o “Ciclo de Palestras 

dos Petianos”, onde os membros do grupo realizam palestras sobre temas 

(seja ele técnico ou cultural)que o grupo queira conhecer mais. 

O mercado de trabalho vem buscando profissionais qualificados que 

se mostram proativos para qualquer tipo de situação. Segundo SOUZA et al. 

(2015), a capacitação de profissionais, em todas as dimensões, vem sendo 

uma exigência das empresas de recrutamento e seleção, por ser uma atividade 

importante nas áreas de treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Nesse sentido, acredita-se que o Ciclo de Palestras possa contribuir para o 

desenvolvimento de futuros profissionais desinibidos, com habilidade para 

comunicação em público e domínio de técnicas relacionadas à confecção e 

apresentação de palestras. 

Com essa atividade, buscamos aprofundar mais em temas técnicos 

e/ou culturais, sendo alguns até polêmicos, na tentativa de conseguir chamar 

atenção dos graduandos. Assim, o principal objetivo é ajudar o petiano a 

desenvolver sua postura e oratória diante de sua apresentação, de modo a 

capacitá-lo a realizar pesquisas sobre o tema escolhido e assim conseguir 

expressar seus conhecimentos. 

 

METODOLOGIA 

 

Os petianos realizaram todas as palestras no primeiro semestre, de 

forma individual. As datas foram todas sorteadas entre os membros, sendo em 

10 semanas intercaladas de apresentações com 1 ou 2 palestras semanais, a 

maioria realizada no Departamento de Zootecnia (DZO), sendo que algumas 

foram realizadas na sala do PET-Zootecnia. No dia 28 de fevereiro, foi 

realizada a distribuição dos temas. Cada membro do grupo levou dois temas 

que gostaria de escutar (um técnico outro geral), de modo que o cronograma 

ficou da seguinte maneira: 

  

09/04 – Comportamento e Adestramento de Cães e Gatos; 

18/04 – A Música e a sua Influência no Comportamento Humano; 

23/04 – Melhoramento Genético em Equinos & Criação Extensiva de Suínos; 

29/04 – Horóscopo e Mapa Astral & Criação de Cavalo Crioulo; 

14/05 – Avicultura Ornamental & Legalização da Maconha; 

21/05 – Origem e História da Maçonaria & Legalização do Aborto; 

04/06 – Zootecnia de Precisão e Perspectiva & O que é Zooterapia; 

13/06 – ILPF: Pontos Positivos e Negativos; 

25/06 – Métodos de Pastejo C, R, S & Mulheres: História e Resistência; 
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02/07 – Influência das Cores na Personalidade & Nutrição em cães de alto 

desempenho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O modo de divulgação foi através das redes sociais (Facebook e 

Instagram) do PET, onde eram postadas as capas das apresentações, 

conforme se observa nas Figuras 1 e 2. 

 

 
Figura 1. Imagem da palestra apresentada com o tema técnico. 

 

 
Figura 2. Imagem referente à palestra com tema geral. 

 

Na Figura 1 é possível ver um dos assuntos abordados com tema 

técnico, que é voltado para o Curso de Zootecnia, enquanto na Figura 2 foi um 

tema geral e bastante polêmico, que até hoje é bastante discutido entre a 
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população. A carga horária total foi de 17 horas, sendo 1 hora cada palestra 

apresentada, onde cada membro abordou assuntos diferenciados. 

A partir da realização do ciclo de palestras, os petianos aprenderam 

a ter uma melhor desenvoltura corporal diante de apresentações orais e uma 

melhor dicção, assim como ajuda na graduação, na desenvoltura dos 

trabalhos, por meio de uma apresentação onde o graduando consegue 

expressar seus conhecimentos de forma clara e coerente. 

 

CONCLUSÕES 

 

O ciclo de palestra cumpriu com seus objetivos. Ao final da 

atividade, foi possível notar grande diferença entre os petianos, desde a 

composição dos slides até sua desenvoltura corporal e oral.   
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RESUMO 

 
O programa Altas Habilidades foi pensado e criado pelo Governo para o aluno             
matriculado na rede estadual de educação com indicativos de altas          
habilidades/superdotação que demonstra potencial elevado em qualquer uma das         
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,        
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na          
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. A participação do PET              
Economia no programa se deu após convite feito pelo Colégio Estadual Doutor Gastão             
Vidigal. O grupo PET Economia buscou agregar conhecimento e informação sobre temas            
ligados à Economia por meio de oficinas, palestras e atividades pedagógicas, a fim de              
propiciar a iniciação acadêmica dos estudantes (público alvo) na área de Economia.            
Sendo assim, foi possível discutir e analisar assuntos ligados à Economia e desenvolver             
melhor a capacidade de cada aluno. Além disso, os PETianos conseguiram desenvolver            
a área de relações interpessoais, principalmente devido à interação com crianças de            
diversas faixas etárias. A avaliação da atividade como um todo foi boa, com elogios feitos               
ao grupo pela professora coordenadora. 

 
Palavras-chave: Altas-Habilidades; Alunos; Infanto-juvenil. 

 
INTRODUÇÃO 

 
De acordo com a INSTRUÇÃO N° 010/2011-SUED/SEED (2011), a Sala de           

Recursos Multifuncional - Tipo I para Altas Habilidades/Superdotação visa apoiar o           
sistema educacional, no tocante ao atendimento às necessidades educacionais especiais  
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do aluno com indicativos de altas habilidades/superdotação matriculados na rede estadual           
de educação, que requeiram ampliação ou suplementação dos conteúdos escolares.  

Dado o interesse por parte do Colégio Estadual Doutor Gastão Vidigal em            
chamar o PET Economia para auxiliar no projeto Altas Habilidades, o projeto teve o              
objetivo de transmitir conhecimento e informação sobre temas ligados diretamente ou           
indiretamente à Economia. Foram realizadas atividades dinâmicas, no formato de oficinas,           
palestras ou atividades pedagógicas, para integrar os alunos e apresentar uma temática            
econômica previamente planejada e adaptada ao público pelo grupo PET Economia. 
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia do trabalho consiste em três etapas: Primeiramente utilizamos          
da coleta de informações de referências bibliográficas, sites e livros especializados na            
área de Economia, levantando-se os dados necessários para a realização de uma            
atividade dinâmica para as crianças. Na segunda etapa, que consiste na elaboração da             
atividade, reunimos todos os membros responsáveis pelo projeto Altas Habilidades para           
discutir e planejar a maneira como a atividade será executada. Por fim, aplica-se a              
dinâmica com as crianças do Altas Habilidades em uma manhã de quinta-feira            
pré-determinada, onde alguns membros do grupo PET Economia estão responsáveis pela           
atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O grupo foi ao Colégio Gastão Vidigal para a realização do projeto. Os             

encontros com o grupo “Altas Habilidades” ocorreram conforme planejamento da          
atividade, que foi organizado e apresentado pelos PETianos conforme o tema proposto.            
Os encontros foram realizados no Colégio Estadual Doutor Gastão Vidigal, com a            
presença de uma professora acompanhante do grupo. As visitas tinham em média 2             
horas e as atividades eram dinâmicas e moldadas ao público alvo, a fim de ter uma                
integração maior e melhor desenvolvimento do projeto. No encontro que foi realizada a             
oficina de finanças, houve uma adaptação da atividade às crianças, com exemplos            
recorrentes do dia a dia delas, com o objetivo de mostrar as causas e consequências do                
consumismo, endividamento, etc.  

Sobre a atividade “Teoria dos Jogos”, foi primeiramente explicado o dilema dos            
prisioneiros e, logo após, foi feito o dilema com os alunos. Foram feitas várias rodadas               
com adversários diferentes em cada rodada contabilizando cada ano de “prisão” e, no fim,              
o aluno que tivesse menos anos de cadeia, ganharia o dilema. Após o término do jogo, foi                 
explicado aos alunos as estratégias dominantes que ocorreram.  
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Sobre o encontro que foi passado a atividade “Perguntados”, foram feitas           
questões sobre Economia para o aplicativo de perguntas dos alunos. Os alunos foram             
separados em dois grupos e questionados, onde caso acertasse a questão, o grupo             
ganharia um ponto e, caso errasse, o grupo oponente poderia tentar responder. Ao fim da               
atividade foi dado um livro ao grupo vencedor e a todos alunos do grupo.  

Sobre a atividade “Verdade ou Fake” foi passado aos alunos, frases, falácias,            
dados, informações, notícias, onde cabia aos alunos responderem se achavam que essas            
informações eram verdadeiras ou falsas. A atividade teve como objetivo de levar            
informações corretas aos alunos e contrapor as mentiras.  

Sobre o encontro que foi apresentado o “Sorriso milionário”, cada aluno ganhou            
5 notas do banco imobiliário, e foram separados em duplas concorrentes, onde a dupla se               
encarava, olho a olho, e quem abrisse o sorriso primeiro, daria ao seu oponente uma nota                
que tinha. Após várias rodadas com troca de adversários, a pessoa que possuísse mais              
notas na mão ganharia o jogo.  

Sobre o encontro cuja a atividade foi levar notas de diferentes moedas e             
países, o grupo foi separado em duas equipes e foram divididas igualmente as cédulas              
para cada equipe, onde eles tentavam saber qual o nome da moeda e de qual país                
pertencia. Ao final da dinâmica o grupo que teve maior números de acertos ganhou.  

O resultado do projeto como um todo foi muito satisfatório e bem elogiado pela              
professora coordenadora do Altas Habilidades. Todos os alunos participaram das          
atividades propostas pelo grupo e conseguiram discutir a importância de várias temáticas            
econômicas, como a importância de se programar para conseguir economizar. 

 
CONCLUSÕES 

 
O grupo conclui que a atividade Altas Habilidades foi importante como um            

projeto de extensão, pois reforçou o papel da universidade no desenvolvimento da            
comunidade externa. Os alunos conseguiram conhecer assuntos não pertencentes ao          
cotidiano deles. Além disso, estimulou a curiosidade para desenvolver habilidades não           
conhecidas antes.  

Para os PETianos, foi importante pois desenvolveu o relacionamento         
interpessoal com o público infanto-juvenil e habilidades cognitivas como falar em público.            
O sucesso da atividade foi grande, visto que a professora coordenadora elogiou muito os              
PETianos e a metodologia utilizada para realizar o projeto. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta reflexões sobre a problemática do direito à cidade na 

perspectiva do Planejamento Participativo com o objetivo de promover debates 

e ações voltadas para o empoderamento social. A metodologia balizada pela 

tríade universitária, ensino-pesquisa-extensão, contou com a etapa de pesquisas 

bibliográficas sobre a temática em foco, pesquisas de campo para observações 

in loco e registros fotográficos em pontos previamente selecionados das cinco 

regiões (Norte, Sul, Leste, Oeste e Central) de Londrina/Paraná, discussões em 

grupos de trabalho para a criação de um jogo de tabuleiro como metodologia de 

ensino e, posteriormente, a aplicação de uma oficina pedagógica ofertada a 

acadêmicos da universidade no Encontro Integrado promovido pela Pró-reitora 

de Graduação da UEL, no segundo semestre de 2019. A oficina foi desenvolvida 

em três momentos inter-relacionados:1º) [Roda I] Conversas em torno de 

perguntas: “O que é a cidade, a quem serve?”; 2º) [Roda II] Aplicação de um jogo 

de tabuleiro com o mapa da cidade de Londrina; 3º) [Roda III] Encerramento: 

discussões em torno da ideia: “A cidade revelada”. Como resultado, acredita-se 

que o jogo se configura como uma estratégia didática essencial para a reflexão 

sobre a cidade, vez que promove a interação e o diálogo, substanciados pela 

possibilidade do desenvolvimento do pensamento crítico, condição sine qua non 

para o empoderamento social. 

 

Palavras-chave: Empoderamento social. Planejamento Urbano. Jogo de 

tabuleiro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A intenção de organizar e refletir o espaço urbano no Brasil, 

remonta a data do Período Colonial, onde a Coroa Portuguesa imbuída no 
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controle sobre as questões urbanísticas planeja o padrão de organização e a 

estética presente no espaço. Em síntese, em todo o período do império até a 

república, os planos diretores para as cidades eram constituídos com a base 

teórica e metodológica positivista, o que trazia consigo a ideia “determinista” de 

pensar o espaço.  

 Desta maneira, o planejamento urbano possuía somente sentido 

de configuração físico-territorial, visando resolver problemas espaciais, seja 

reorganizando-o, seja implantando infraestrutura. Vale ressaltar que as ações 

que visavam interferir no espaço urbano tinham somente um olhar tecnocrata, 

ou seja feita por técnicos da área, e todo este processo era controlado pela 

esfera nacional (ANTONELLO, 2017). 

 A mudança deste paradigma, inicia-se com a Constituição de 1988, 

onde se instaurou no Brasil um novo modelo de participação social. O processo 

de democratização, foi também o início da descentralização do poder para as 

demais esferas públicas, sendo relevante destacar que graças a estes 

acontecimentos criou-se as bases legais para a participação social em questões 

antes decididas somente por autoridades públicas. Com o avanço, fruto da 

Constituição Nacional de 1988, tem-se o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), 

o que possibilitou a concretização de planos diretores pautados na participação 

de segmentos sociais, aqueles que fazem parte da produção do espaço, mas 

que por tradição, eram excluídos do processo de construção da política urbana 

(ANTONELLO, 2017). 

 Neste contexto, o planejamento urbano no Brasil inicialmente fora 

concentrado pelas ideias de urbanistas e engenheiros, visando a racionalização 

do espaço urbano, e ao cabo do século XX a população começa a ter 

instrumentos de participação visando promover um planejamento popular no 

processo de construção do espaço urbano. O direto à cidade é um tema que 

engloba diversas discussões sobre a formação, planejamento e ocupação do 

espaço urbano. Ele consiste em questões coletivas que interessam a toda 

população como o acesso ao lazer, saúde, educação, mobilidade urbana e 

qualidade de vida. A aplicação da atividade foi realizada em uma oficina 

pedagógica com o objetivo de promover debates sobre a questão do direito à 

cidade e planejamento urbano. O desenvolvimento desta atividade abarcou 

questões do âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Este resumo 

apresenta o jogo, a metodologia de aplicação, a dinâmica durante a realização 

da atividade e uma análise dos resultados encontrados. 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia de trabalho se fundamentou na tríade universitária, 

ensino-pesquisa-extensão, de forma integrada em que a pesquisa ocorreu de 

forma associada, tanto ao ensino, quanto à extensão. A primeira etapa de 

trabalho, contou com a realização de pesquisas bibliográficas, tanto individual, 

quanto coletiva, pesquisas de campo em que cada petiano realizou um trabalho 
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de campo, em um ponto previamente escolhido para observações in loco e 

registros fotográficos, a fim de coletar materiais iconográficos para a construção 

do tabuleiro do jogo. Paralelamente foram realizadas discussões em grupos de 

trabalho para a criação do jogo de tabuleiro como metodologia de ensino.   

 O jogo possui um tabuleiro contendo o mapa da cidade de Londrina 

dividido em cinco áreas: norte, sul, leste, oeste e centro e ao redor do mapa há 

um caminho com os diferentes bairros de Londrina (Figura 1). Os jogadores são 

divididos em diferentes agentes sociais (Figura 2), cada um com uma 

determinada renda. Todos os agentes fazem parte de um mesmo conselho em 

que são discutidas propostas de intervenção na cidade, podendo inclusive vetar 

ou aprovar propostas como construções de prédios, shoppings e outros objetos 

geográficos. No decorrer do jogo, os jogadores podem comprar bairros, construir 

objetos geográficos, desde que aprovado pelo conselho, e desse modo, vão 

transformando a paisagem urbana. No tabuleiro existem espaços de sorte ou 

azar, em que determinadas ações podem prejudicar ou beneficiar o jogador. A 

aplicação do jogo também conta com a presença de um mediador para iniciar e 

promover as discussões e reflexões. O jogo é uma adaptação de dois diferentes 

jogos: Direito à Cidade e Banco Imobiliário. A partir das ações no jogo é que são 

debatidas as questões do direito à cidade, da desigualdade entre a população, 

de seus direitos ou a ausência deles. 
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Figura 1- Croqui do Tabuleiro do Jogo 

 
Fonte: Arquivos do PET de Geografia da UEL (2019) 

 

Figura 2 – Agentes Sociais 

    
Fonte: Arquivos do PET de Geografia da UEL (2019) 
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 Posteriormente à construção do tabuleiro, das fichas e das regras 

do jogo, foi realizada a aplicação de uma oficina pedagógica, ofertada a 

acadêmicos da universidade, no I Encontro Integrado da Universidade Estadual 

de Londrina/UEL, no segundo semestre de 2019, com o objetivo de apresentar 

à comunidade interna e externa as atividades de ensino vinculadas à Pró-reitora 

de Graduação da UEL. A oficina foi desenvolvida em três momentos inter-

relacionados:1º) [Roda I] Conversas em torno de perguntas: “O que é a cidade, 

a quem serve?”; 2º) [Roda II] Aplicação de um jogo de tabuleiro com o mapa da 

cidade de Londrina; 3º) [Roda III] Encerramento: discussões em torno da ideia: 

“A cidade revelada”. 

 

                                          RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes da aplicação do jogo, os petianos abordaram os conceitos 

referentes ao planejamento urbano participativo, o direito à cidade, fazendo 

questionamentos acerca de: “O que é a cidade?”; “Todos os cidadãos possuem 

os mesmos direitos à cidade?”. O jogo permitiu a interação entre os participantes, 

trazendo a possibilidade do debate e de trocas de ideias e informações 

referentes ao direito à cidade e ao planejamento urbano. Como no jogo os 

agentes sociais possuem diferentes características, como renda e ocupação, 

provocou-se uma série de conflitos de interesses entre as diferentes classes 

sociais, propiciando o debate e as discussões, atingindo assim os objetivos 

dessa proposta lúdica. 

Com a aplicação do jogo, os participantes tiveram a oportunidade de 

olhar a cidade a partir de diferentes perspectivas, desde o olhar do estudante, 

do político, de um trabalhador informal ao de um empresário, o que enriqueceu 

a discussão sobre os direitos dos cidadãos, além de promover reflexões sobre o 

atual modelo de cidade que temos. 

A criação e a aplicação do jogo permitiram uma visão mais clara sobre 

a realidade urbana, incluindo suas problemáticas sociais, políticas, econômicas 

e ambientais. Com o fim da aplicação do jogo, pôde-se refletir sobre o 

empoderamento social, desenvolvendo um pensamento crítico sobre a 

importância da participação ativa do indivíduo na sociedade. 

 

CONCLUSÕES 

 

O jogo é uma representação da realidade que tem por objetivo facilitar 

a compreensão do território e seus agentes. No decorrer do jogo, os participantes 

foram construindo a cidade a partir de suas ações como agentes sociais. A forma 

como os jogadores desejavam construir os objetos geográficos e, 

consequentemente, transformar a paisagem proporcionou um debate sobre o 

planejamento urbano e sua importância para o desenvolvimento da cidade. 
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A experiência pessoal dos jogadores também influencia na forma em 

que eles fazem suas jogadas, ou seja, na forma como eles enxergam o espaço 

e o transformam.  Assim, acredita-se que o jogo se constitui como uma 

ferramenta didática para se trabalhar assuntos como o direito à cidade e o 

planejamento urbano com diferentes públicos, desde o ensino fundamental ao 

ensino superior até pessoas fora do ambiente escolar, sendo uma atividade que 

fomenta o pensamento crítico e permite que os agentes sociais, a população, 

participem ativamente da construção do espaço. 
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RESUMO 

A química apesar de ser uma ciência de difícil compreensão, pode ser 

ensinada e compreendida de uma forma lúdica, e ainda mais, ser utilizada 

como uma forma de inclusão. Este trabalho traz o relato da experiência 

vivenciada pelos integrantes do PET-Química da UEM, após a apresentação 

de um teatro, e mostra que esta é uma possiblidade real. O grupo realizou no 

dia 21 de maio de 2019 mais uma edição do “Show da Química”, uma 

apresentação de teatro, utilizando experimentos químicos durante a história, 

sendo que esta edição foi apresentada para um público inédito. Os 

espectadores em questão foram os alunos da Associação Norte Paranaense 

de Reabilitação (ANPR). Após apresentação, notou-se um grande 

envolvimento dos alunos, este fato aliado ao feedback positivo dos professores 

da instituição, possibilitou classificar a atividade como produtiva. Por fim, 

conclui-se que a atividade foi uma excelente experiência, tanto para os alunos, 

quanto para os PETianos, dessa forma o objetivo da atividade foi alcançado 

com êxito. 

 

Palavras-chave: Química, Teatro, Experimentos, Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

É de suma importância mostrar que a Química não é uma ciência 

abstrata e que se faz presente em nosso cotidiano, não sendo, portanto, uma 

ciência restrita a poucos (CLEMENTINA, 2011). Zucco (2011) argumenta que 

ao estudarmos a Química de maneira mais abrangente, se torna perceptível 
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que tal ciência está intrinsecamente entrelaçada com nosso dia-a-dia, desde 

fenômenos simples, como respirar, até fenômenos mais complexos como as 

sínteses industriais. 

Neste aspecto, Cazelli e Franco (2001) mencionam que, na década de 

80, alguns países firmaram compromisso com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), estabelecendo a 

meta “Ciência para todos”, cujo objetivo era a democratização do estudo de 

ciências. 

Ao longo dos anos, a sociedade tornou-se cada vez mais moderna, 

sendo dominada pela dinâmica de novas tecnologias. As mudanças que 

ocorreram no meio social exigiram que várias atividades do cotidiano fossem 

reinventadas, principalmente no âmbito profissional. Com isso, a área da 

educação em Química sofreu grande influência do avanço tecnológico, dado 

que o modo de ensinar vem se adaptando às inovações que surgem e, desta 

forma, novos recursos didáticos passaram a ser empregados na sala de aula. 

A música, o teatro e os jogos educativos, por exemplo, podem ajudar os alunos 

a compreender melhor os conceitos químicos. Sendo assim, a educação na 

forma de arte constitui um instrumento que pode ser empregado pelos 

professores para o ensino de Química. 

Para Barbosa (2002), o significado da arte na educação é entender que 

ela é constituída a partir de modos específicos de manifestação da atividade 

criativa dos seres humanos, que tem a capacidade de contribuir para que ele 

conheça a si próprio, os outros e principalmente a arte. Dessa forma, a relação 

entre a Química e a arte tem como consequências novas perspectivas de 

ensino, logo o teatro tornou-se um dos métodos que se enquadra 

perfeitamente na nova forma de lecionar (MACHADO,2012). 

A arte está presente no cotidiano de todos, seja ele deficiente ou não, e 

pode contribuir para diversos desenvolvimentos pessoais, tais como: 

sensibilidade, criatividade e imaginação. Sendo assim, o teatro proporciona 

aos alunos da educação especial, estímulos, provocando-os a desenvolver 

suas habilidades ligadas ao processo intelectual. Diante disso, ainda se nota 

que há muitos casos em que os deficientes são vistos como pessoas 

incapazes. Embora compreenda que dependendo de cada deficiência, o 

sujeito pode apresentar certas restrições, ou até mesmo limitações para 

efetuar determinadas tarefas, porém os mesmos podem realizar muitas 

atividades que muitos duvidam. (FARIAS, FRANCO,2014)   

Atendendo aos pressupostos discutidos acima, o PET-Química da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) realiza o “Show da Química” que, 

por sua vez, se caracteriza pela encenação de um teatro contendo 

experimentos, sendo que posteriormente existe um momento de discussão dos 

conceitos químicos envolvidos nos mesmos. Neste contexto, no dia 21 de maio 
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de 2019, o Show da Química foi aplicado na Associação Norte Paranaense de 

Reabilitação (ANPR), localizada no município de Maringá-PR, sendo que o 

relato da experiência vivenciada pelos integrantes do PET Química UEM será 

descrito e discutido neste trabalho. 

 

 

METODOLOGIA 

A atividade, Show da Química, consiste na realização de um teatro, 

envolvendo experimentos químicos, para alunos do ensino médio ou 

fundamental de escolas públicas ou privadas de Maringá e região. A atividade 

iniciou-se com o contato com a instituição Associação Norte Paranaense de 

Reabilitação (ANPR), em seguida, o grupo organizou internamente uma 

comissão, composta por seis PETianos, responsáveis pela organização e 

apresentação. Realizaram-se nivelamentos, testes dos experimentos e ensaios 

do teatro antes da apresentação de forma que todos os membros da comissão 

estivessem preparados para a aplicação da atividade. A apresentação do teatro 

aconteceu no dia 21 de maio de 2019, sendo apresentados os seguintes 

experimentos: Chama química, iodo investigativo, pasta de dente de elefante, 

isotônico e sangue do diabo. Com intuito de avaliar atividade, entrega-se um 

feedback para os professores representante da turma com perguntas 

referentes à qualidade da apresentação e se atividade agregou para os 

espectadores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  A aplicação do Show da Química na Associação Norte Paranaense de 

Reabilitação (ANPR) foi para turmas da educação de jovens e adultos (EJA) e 

ensino fundamental IV e turmas do ciclo de alfabetização da educação especial 

I e II. Os alunos dessa instituição possuem algumas limitações ou deficiência 

física neuromotora, alguns alunos possuem percepções visual, tátil e oratória 

excelentes, no entanto outros alunos apesar de não possuírem tais 

percepções, apresentam um jeito específico de se comunicar e interagir. Na 

apresentação, todos os alunos estiveram atentos em todos os momentos em 

que o teatro aconteceu e, nos momentos de interação com espectadores, um 

grupo numeroso se dispôs, voluntariamente, para participar das atividades 

juntamente com os PETianos apresentadores. Com intuito de cativar a atenção 

dos espectadores, fez-se o uso de artifícios visuais, como jalecos coloridos e 

os experimentos que produziam cores, fogo, entre outros atrativos. Em cada 

etapa do teatro, e a cada novo experimento executado, os alunos ficaram mais 

surpresos e animados com a atividade, pois tanto o teatro, quanto os 

experimentos foram algo único, nunca visto em outro momento por eles.  
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Ao final da atividade, para que o PET-Química UEM recebesse o 

parecer da atividade, foi entregue aos professores representantes de cada 

turma, o feedbacks impresso para que eles pudessem avaliar. Em seguida, 

recolheu-se os feedback e realizou-se um balanço geral dos dados, no qual 

todos avaliaram a atividade como positiva e interessante, como pode-se 

confirmar pela falas dos professores: “foi muito interessante a maneira como se 

desenvolveu as experiências” (professor 1) e “a interação com os alunos foi 

bem legal” (professor 2). Na avaliação tem uma menção aos experimentos: “as 

experiências são muito interessantes” (professor 3); “gostei muito da pasta de 

dente (espuma), mas os alunos gostaram mais da explosão” (professor 3). O 

professor 4 disse: “gostamos de como os estudantes interagiram com os 

alunos, de forma lúdica por meio das experiências, surpreenderam os alunos 

com as cores mágicas dos ácidos e das bases, desmistificando de certa forma 

que os conteúdos de Química são difíceis de aprender”, e com a fala dele 

concluiu-se que é possível ensinar ou simplesmente abordar a química de 

forma descontraída promovendo a inclusão de pessoas com deficiências.  

 

CONCLUSÃO 

Essa experiência foi a primeira, tanto para os alunos com deficiência 

quanto para os PETianos apresentadores, houve um troca de experiências 

muito satisfatória, pois os espectadores se surpreenderam com a atividade e o 

grupo surpreendeu-se com envolvimento e compreensão dos espectadores ao 

aplicar os conhecimentos químicos teóricos na prática. Desta forma, o objetivo 

foi alcançado, como também foi possível certificar-se que a química apesar de 

ser uma ciência complexa, todos são capazes de aprendê-la ou simplesmente 

conhecê-la. Outrossim, proporcionou aos PETianos uma vasta experiência no 

âmbito pessoal e profissional, principalmente na área de educação especial, no 

que diz respeito à oratória, didática, trabalho em grupo e ao desenvolvimento 

de habilidades cognitivas. 
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RESUMO 

A Trilha ecológica do Arroio Ligeiro foi fundada pelos membros do grupo PET 

no ano 2007 na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná campus Pato Branco, a qual permanece servindo como mata ciliar do 

Rio Arroio Ligeiro e contribuindo para realizar a educação ambiental da 

população da região. O projeto da Trilha abrange principalmente crianças, 

jovens e adolescentes das escolas e colégios da região do sudoeste do 

Paraná, promovendo cada vez mais o interesse por graduandos e servidores 

da instituição, fazendo com que a conscientização ambiental seja realizada de 

maneira eficiente aos que visitam a trilha, já que a mesma permite estar em 

contato com os fenômenos encontrados no ambiente. Para tal conscientização 

o percurso é divido em seis estações estações temáticas durante seu percurso: 

restauração e regeneração das matas, a importância e as funções da água na 

natureza, clímax, poluição, espécies exóticas e pegada ecológica, assim é 

possível promover uma reflexão de conscientização daqueles que visitam a 

trilha.  

Palavras-chave: Educação Ambiental, Trilha Ecológica, Estações. 
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INTRODUÇÃO 

A educação ambiental é uma ferramenta de grande relevância para a 

criação de situações que estimulem o aprendizado em prol do meio ambiente, 

essa linha possibilita experiências educacionais dinâmicas e inovadoras para 

as problemáticas ambientais da atualidade que procuram soluções e táticas 

para a conservação e proteção desses recursos. 

 No ano de 1977 em Tbilisi (EUA), a começar da Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental criou-se um processo global 

para formar estrátégias de consciência a respeito da importância da natureza. 

A educação ambiental retrata também a gestão de  nossas próprias vidas 

individuais e coletivas acerca da utilização dos recursos extraídos desse meio, 

dos impactos e consequências para a sociedade em geral. 

 Esse instrumento é de ampla relevância para a modificação do sistema 

atual de insustentabilidade para com o meio ambiente, de caráter 

transformador que com práticas educativas pode informar e esclarecer a 

responsabilidade de todos perante ao mundo que vivemos e aos recursos que 

temos, com a aceleração do crescimento populacional e os possiveis impactos 

negativos com a degradação desse meio. 

O estímulo do conhecimento ecosistêmico de todo uma flora e fauna 

com atividades práticas em um ambiente real, aplicada pela comunidade 

acadêmica, é uma forma de tentar concientizar com melhor eficiência a 

sociedade, e ao mesmo tempo aprimorar profissionalmente aos que 

disseminam esse conhecimento. 

O presente trabalho apresenta as dinâmicas utilizadas para educação 

ambiental na Trilha Ecológica Arroio Ligeiro a qual recebe visitantes de 

diversas idades e de várias cidade da região Sudoeste do Paraná. 

 

METODOLOGIA 

 A Trilha Ecológica do Arroio Ligeiro situa-se na área experimental da 

UTFPR – Campus Pato Branco às margens do Rio Ligeiro como Mata Ciliar 

para a proteção do mesmo. Metodologicamente, a trilha está dividida em seis 

estações temáticas durante seu percurso: restauração e regeneração das 

matas, a importância e as funções da água na natureza, clímax, poluição, 

espécies exóticas e pegada ecológica.  

 Através do projeto busca-se trazer pessoas da sociedade em geral com 

frequência, por meio de divulgação da Trilha, tanto para os acadêmicos e 

servidores da UTFPR como também para colégios e escolas do município e da 

região como um todo, sendo essas crianças, adolescente e adultos, a qual 

pode receber também portadores de necessidades especiais, por possuir um 

caminho diferenciado no percurso adaptado a tal público. 

   

304



 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao chegar na trilha encontra-se primeiramente a estação da 

Regeneração das matas a qual é apresentada a história da Trilha, já que no 

local onde ela se situa havia floresta Ombrófila Mista a qual foi desmatada para 

o cultivo agrícola, mas que após isso, no ano de 2007 para que houvesse a 

preservação dos recursos naturais, a mata foi regenerada através do plantio de 

diversas arvores e plantas nativas. Já na segunda estação está presente uma 

nascente, portanto é denominada de estação da Água, onde se discute com os 

visitantes a importância das nascentes que abastecem os rios além de discutir 

sobre a importância da água e maneiras de preservação.  

 Seguindo o caminho da trilha encontramos a estação denominada como 

Clímax, por ser o local presente na trilha com árvores e espécies em geral que 

já atingiram seu equilíbrio no ecossistema, e que devido a isso o clima e o ar 

estão mais agradáveis que outros lugares na trilha, por esse motivo é 

observado fenômenos que comprovam tal equilíbrio, como a presença de 

líquens que indicam o ar puro e também ausência de mosquitos. Já na quarta 

estação encontra-se o Rio Ligeiro, e junto com ele a poluição gerada pelo 

descarte de resíduos pela população tanto diretamente como indiretamente, 

logo essa é chamada de estação da Poluição, onde é realizado uma reflexão 

das consequências que a poluição traz para o meio ambiente e a população 

como um todo, portanto nessa estação é ensinado o descarte correto de 

resíduos e maneirais de diminuir a produção de lixo.  

 Na quinta estação do percurso é denominada como Exóticas, nela 

mostra-se as várias espécies invasoras ali encontrada as quais prejudicam o 

crescimento de outras espécies nativas que estão presente na trilha, as 

mesmas são disseminadas muito fácil pelo vento e até mesmo pelo rio da trilha 

que quando enche traz consigo as sementes dessas espécies causando um 

desiquilíbrio ecológico.  

 E por fim a última estação da Pegada Ecológica onde é feito um 

questionário para avaliar a quantidade de recursos que cada um utiliza e 

quantos planetas seriam necessários se toda a população mundial tivesse os 

mesmos hábitos de quem realizou o questionário. Dessa forma há uma 

reflexão sobre as escolhas individuais e coletivas do dia a dia que podem ser 

insustentáveis e abordar alternativas menos prejudiciais ao planeta. 

 Cada visita é elaborada conforme o público a ser trabalhado, buscando 

sempre uma linguagem diferenciada para cada idade, datas culturais, cívicas, 

profissionais, históricas entre outros temas, como por exemplo, dia da árvore, 

água, natureza e etc. Além disso, quando cursos de graduação em específicos 

realizam a visita a apresentação é elaborada conforme a área, como por 

exemplo, para cursos de Engenharia Civil abrange-se temas como a poluição 

causada por rejeitos das construções civis.    

 A trilha ecológica do Arroio Ligeiro proporciona aos seus visitantes uma 

reflexão sobre educação ambiental, todos que ali passam criam uma visão 
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crítica e observam os impactos diretos das ações de preservação e cuidado 

com o meio. Como já citado para cada grupo visitante é preparado o material 

para discussão, todos referentes a cada faixa etária, é notável que todos se 

sentem acolhidos e os resultados positivos são perceptíveis quando todo o 

público consegue entender melhor sobre os assuntos abordados, todos 

direcionados a educação ambiental, assim ampliando este conhecimento para 

todos os níveis da sociedade. 

Existem muitos fatores que aceleram a degradação do ambiente, a falta 

de conhecimento sobre o meio onde vivemos é um deles, assim atividades 

como essa que são realizadas na trilha, auxiliam os visitantes a ter uma visão 

ampla sobre nossas atividades cotidianas que como elas pode influenciar na 

natureza. 

 Durante toda a visita há uma maior interação entre a sociedade e 

natureza, e para garantir maior acessibilidade para todos os visitantes o grupo 

eliminou todas as barreiras físicas e de comunicação, se adaptando a 

diferentes públicos e ambientes. Isso faz com que cada membro que participe 

se sinta acolhido e motivado a repassar os conhecimentos vistos.   

Ao final de cada visita é realizada uma breve revisão e contextualização 

sobre os temas abordados em cada estação, reforçando os conhecimentos 

repassados durante a visita. Existem muitos resultados positivos, um deles é a 

frequência de visitas que está cada vez maior, e isso se deve principalmente ao 

fato de que as pessoas que tem oportunidade de visitar comentam e repassam 

para seus colegas, e em seguida os mesmos ficam interessados e procuram 

marcar uma visita. Atividades como essa auxiliam que a comunidade se 

aproxime mais da universidade e que compreenda os benefícios que pode ter 

através da mesma. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir do presente trabalho, pode-se inferir que a Trilha Ecológica do 

Arroio Ligeiro é um importante espaço para educação ambiental na região 

Sudoeste do Paraná, propiciando ao visitante o contato com o meio ambiente 

de forma interativa e educacional proporcionando a construção de uma 

consciência ecológica-ambiental sobre a interferência causada pelas ações 

humanas, assim como o funcionamento do ecossistema natural e o estado do 

cenário ambiental atual. 
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RESUMO 
A Implantação do Centro de Documentação em Cooperativismo Padre José          
María Arizmendiarrieta, onde encontra-se vasto acervo sobre Cooperativismo,        
Economia Solidária e Agroecologia (CEDOC) tem uma história cheia de          
contratempos e de muito trabalho. Instalada em espaço reduzido no Centro           
Vocacional Tecnológico (CVT) em Cooperação, Agroindustrialização e       
Agroecologia no campus Laranjeiras do Sul - Pr da Universidade Federal da            
Fronteira Sul. Desde seu início, tem como objetivo de manter organizado e            
disponível para consulta acervo sobre cooperativismo, economia solidária,        
educação no campo e Agroecologia. Outro elemento agregador foi a          
quantidade e qualidade dos materiais disponibilizados neste local, os materiais          
são doações de professores da própria UFFS e de outras instituições em geral             
de suas bibliotecas particulares, doações de acadêmicos e outros de outros           
profissionais. Ainda, materiais produzidos pelo próprio Núcleo de Estudos de          
Cooperação (NECOOP) e outros grupos que trabalham e estudam         
cooperativismo. Materiais vindos do próprio Grupo PET Políticas Públicas e          
Agroecologia, e outros Núcleos de Estudos em Agroecologia que estão          
diretamente ligados ou não ao CVT, materiais vindos das escolas do campo,            
que nem sempre são livros, na maioria das vezes livretos e cartilhas, materiais             
produzidos em conjunto com agricultores, panfletos, jornais e outros materiais          
que são fontes de pesquisa e que nem sempre estão disponíveis nas            
bibliotecas ou na forma digital. Ainda, incentivar os acadêmicos a leitura,           
proporcionando espaços para estudos e troca de conhecimento. Para o          
cadastramento dos livros utilizou-se o software AUTO TECH 2.0, seguindo as           

 308



 
 

normas de catalogação, até o presente momento contamos com o registro 850            
livros catalogados, destes 500 já foram devidamente etiquetados, ainda 40          
tipos de cartilhas, livretos e jornais a serem catalogados. Os diferentes           
materiais são doações de professores, estudantes, técnicos e membros         
externos da comunidade. 

 

Palavras-chave: Agroecologia,Conhecimento,Cooperativismo,Incentivo 
Leitura. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da humanidade, as pessoas têm se preocupado em           
registrar todo o conhecimento de diversos meios. Estas formas de registro           
evoluíram desde os blocos de argila até o armazenamento de dados em uma             
rede digital. Foram muitas as bibliotecas na Antiguidade e é interessante dizer            
que eram bastante distintas entre si. As diferenças entre elas se davam de             
acordo com o tipo de suporte que fazia parte de seu acervo (MARTINS, 2002).              
Porém, mais do que um local onde são armazenados livros, as bibliotecas e os              
centro documentais resistem, sendo lugares em que as pessoas podem se           
reunir para explorar, interagir, aprender e ensinar. 

Neste contexto o grupo de Programa de Educação Tutorial (PET) -           
Conexões de Saberes Políticas Públicas e Agroecologia, no ano de 2018           
juntamente com o Núcleo de Estudos de Cooperação (NECOOP) que havia           
conseguido o espaço, no ano de 2016, e tinha uma série de materiais             
acumulados e que precisavam ser organizados, processados e ser         
catalogados. Assim, inicia a implantação do Centro de Documentação em          
Cooperativismo Padre José María Arizmendiarrieta, onde encontra-se vasto        
acervo sobre Cooperativismo, Economia Solidária e Agroecologia (CEDOC),        
em espaço reduzido no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) em Cooperação,          
Agroindustrialização e Agroecologia no campus Laranjeiras do Sul - Pr da           
Universidade Federal da Fronteira Sul.  

O centro de documentação surge com o intuito de manter um acervo            
sobre cooperativismo, educação no campo, economia solidária e Agroecologia         
de incentivar os acadêmicos a leitura, proporcionar espaços para estudos e           
troca de conhecimento. Outro elemento agregador foi a quantidade de material           
produzidos em cooperativismo, ou pelas escolas do campo, por agricultores,          
panfletos, jornais e outros materiais que são fontes de pesquisa e que nem             
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sempre estão disponíveis nas bibliotecas ou na forma digital, a idéia era então             
também manter estes materiais disponíveis para pesquisa.  

Nesta perspectiva, de acolher materiais como cartilhas, panfletos e         
outros materiais populares, o CEDOC, conta hoje com 850 livros catalogados,           
destes 500 já foram devidamente etiquetados, ainda 40 tipos de cartilhas,           
livretos e jornais ainda por catalogar. Os diferentes materiais são doações de            
professores da UFFS e de outras instituições de ensino, estudantes, técnicos e            
membros externos da comunidade. O que torna o material disponibilizado no           
CEDOC uma coleção única, na instituição e que precisa ser preservado, e            
precisa de manutenção periódica.  

 

 
METODOLOGIA 

 
Na elaboração e implantação do CEDOC foi realizado como primeiro          

passo para o desenvolvimento deste projeto a construção de um modelo em            
3D de como seria a biblioteca. A partir deste modelo, foram realizados            
orçamentos e compra de uma estante. Posteriormente foi reorganizado o local           
para aproveitamento das estantes que já existiam no local. Após a instalação            
da estante se iniciou o cadastramento dos livros, revista, jornais e documentos. 

Para o cadastramento dos livros utilizou-se o software AUTO TECH 2.0           
(Adquirido com verba do grupo PET), seguindo as normas de catalogação para            
posteriormente os livros serem disponibilizados para público, ou seja, a          
comunidade acadêmica. Uma segunda fase do projeto é a organização de um            
regulamento que visa estabelecer padrões e normas para o seu          
funcionamento, estas normas seriam semelhantes às que regem e orientam a           
rotina e os serviços prestados pela biblioteca do campus. Outro fator           
importante que a maioria dos livros são obras únicas no acervo, o que nos leva               
a pensar que o tempo de empréstimo deve ser menor daquele praticado por             
outras bibliotecas. As doações são registradas em um livro ata onde consta            
data de entrada no acervo, e materiais doados para para futura consulta de             
seus doadores. Para que os usuários possam utilizar todos os serviços           
oferecidos, é imprescindível o seu cadastro, de maneira que é obrigatório o uso             
do cartão de identificação.  

O cadastramento dos usuários será gratuito e obedecerá os pré          
requisitos regidos pelos responsáveis do CEDOC, e o seu desligamento irá           
consistir na perda do direito ao empréstimo domiciliar, com multa até acertar a             
irregularidade na biblioteca. De maneira que é obrigatório aos usuários,          
preservar, sem fazer qualquer alteração, observação e registro no livros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A Implantação do Centro de Documentação em Cooperativismo Padre         
José María Arizmendiarrieta tem colaborado com a formação dos alunos          
participantes do PET, e até para os demais alunos da Universidade, que ao             
verem o trabalho sendo realizado e os livros acabam sentando e lendo, ou             
discutindo como organizar da melhor forma possível. Alguns professores da          
instituição já tem encaminhado seus alunos para o CEDOC, já que lá            
encontra-se muitas vezes livros históricos que não são encontrados na          
biblioteca da campus. Contudo, quem faz o trabalho de catalogação dos           
materiais são os bolsistas e voluntários do grupo PET. 

Livros disponíveis em sua maioria são volumes únicos e que          
provavelmente não haverá mais edições lançadas. Com um valor imensurável,          
contém algumas coleções, temos em mãos um acervo amplo abordando          
diversos temas, e dando suporte de pesquisa para todos os cursos, o que torna              
o CEDOC ainda mais original no campus. 

No atual momento ainda não temos o serviço de empréstimos          
oficializado mas se os acadêmicos precisam, faz-se o empréstimo,         
realizando-se o cadastro do acadêmico, com prazo estimado para devolução,          
sendo cobrada multa pelos dias atrasados. Portanto a principal discussão          
acerca do centro de documentação, se refere a regulamentação do mesmo,           
onde procura-se priorizar a melhor forma o apoio à pesquisa, seja ela            
institucional ou acadêmica.  

Seu papel não é o de substituir a gestão arquivística e bibliotecária de             
acervos permanentes da UFFS, mas ser algo que vai além, com materiais            
diferenciados, que em parte são fornecidos diretamente por pesquisadores . 

 
 
 

CONCLUSÕES 
 

A consolidação de uma “biblioteca no caso o CEDOC” a mais, quanto ao que              
se refere ao espaço da UFFS, não se trata apenas de um incentivo de uma               
política de leitura e ensino dentro da Universidade, mas sim, na interação da             
biblioteca com a comunidade acadêmica, criando um público leitor crítico que           
tem à disposição obras diferenciadas. Partindo dessa concepção, percebe-se         
que a CEDOC tem o papel de desenvolver novas condições, para adquirir            
novas coleções que atraia o tipo descrito de público e sane suas necessidades,             
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que são requisitos essenciais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa           
ensino e extensão.  
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