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Campus de Cascavel

Campus de Foz do Iguaçu

Campus de Francisco Beltrão

Campus de Marechal C. Rondon

Campus de Toledo

Reitoria

A Universidade Estadual do Oeste do Para-

ná – Unioeste é uma universidade regional mul-

ticampi, formada por 05 Campi, localizados nos 

municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francis-

co Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Tole-

do.

Inicialmente resultante da congregação de 

faculdades municipais isoladas, criadas em Cas-

cavel (FECIVEL, 1972), em Foz do Iguaçu 

(FACISA, 1979), em Marechal Cândido Rondon 

(FACIMAR, 1980) e em Toledo (FACITOL, 

1980). Em 24/07/1998, por meio da Lei Estadu-

al nº 12.235/98, foi autorizada a incorporação 

da FACIBEL à Unioeste e o Decreto Estadual 

995/99 instituiu o campus de Francisco Bel-

trão. A Unioeste abrange um total de 94 muni-

cípios, sendo 50 municípios na região oeste e 

45 municípios na região sudoeste do Paraná.

A Unioeste obteve seu reconhecimento 

como Universidade por meio da Portaria Minis-

terial nº 1784-A, de 23 de dezembro de 1994, e 

do Parecer do Conselho Estadual de Educação 

nº 137/94.

Em dezembro de 2000, houve a transforma-

ção do Hospital Regional de Cascavel em Hos-

pital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
unioeste

Huop
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Palavra
DO PRÓ-REITOR

O sonho de uma revista da Pró-Reitoria de Extensão da 

Unioeste tornou-se realidade. Muito tempo se passou da ideia até a 

concretização da impressão da revista. Muitas pessoas empenharam-

se para que esta ideia se tornasse realidade. Eis que agora o desafio 

está posto: continuar com as demais publicações. Tarefa fácil? Não. 

Energia para prosseguir? Sim! E como proceder?

A ideia de uma revista para divulgação dos projetos de 

extensão da Unioeste é antiga e constituiu tamanha demanda que já 

na primeira chamada para artigos do primeiro volume tivemos o 

envio e aceite de mais de vinte (20) artigos. Optamos por realizar 

então dois números da revista com o intuito de prestigiar todos os 

autores dos artigos enviados. Assim, surgiu esta publicação – número 

2 da revista. 

São evidentes os esforços de professores, alunos, agentes 

universitários e gestores extensionistas que levam adiante tudo que é 

realizado na Unioeste para a Sociedade. Afinal de contas, temos o 

dever de constituir um mundo melhor para todos e, porque não dizer, 

que a universidade é o melhor lugar para isto? Por esta razão – entre 

tantas outras – que a revista tornou-se realidade: é mais um 

mecanismo de publicação das nossas atividades de extensão e que é 

acessível a todos. 

Os artigos que compõe esta segunda edição foram 

selecionados através da chamada pública aos docentes 

extensionistas. Eles integram quatro grandes áreas fortes da atividade 

universitária: ÁREAS DOS ARTIGOS. Nestes artigos os autores relatam 

não somente suas experiências acadêmicas, mas as formas, meios e 

resultados da interação com alunos bolsistas e voluntários, no 

desenvolvimento de atividades com as comunidades de inserção 

social da Unioeste. 

São dezesseis artigos em que os resultados demonstram as 

articulações possíveis entre a Unioeste e a Comunidade. Estas são as 

razões do ato comemorativo: a Unioeste através da extensão 

universitária, além do evidente e qualificado ensino, contribui com 

seus recursos humanos para com a sociedade local. Por isto, podemos 

dizer que a Unioeste com a Pró-Reitoria de Extensão cumpre seu 

compromisso social: melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Este é 

o nosso compromisso: contribuir na aproximação da Universidade 

com a comunidade e seus saberes, potencializando e publicizando da 

melhor forma possível os resultados!

Rolsavo Schütz
Pró-Reitor de Extensão

Palavra do Pró-Reitor
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EXTENSÃO NA UNIOESTE: Para onde vamos? 

Entrevista com Rosalvo Schütz 
Pró-Reitor de Extensão da Unioeste 

1. A Pró-Reitoria de Extensão foi assumida por um novo pró-reitor. Qual é sua 

área de formação e sua experiência com a extensão universitária? 

 

Desde a graduação na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUÍ), mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) até o doutorado 

na Universidade de Kassel (UNI-Kassel), na Alemanha, toda minha formação foi na área de filosofia, 

especialmente filosofia política e filosofia da natureza. A preocupação social e política, por um lado, 

e as questões ambientais, por outro, tem marcado minhas pesquisas, ações e produções teóricas, o 

que, inclusive, pode ser verificado nas publicações e atuações. 

Antes de me tornar docente da Universidade, atuei em várias atividades de organização, 

mobilização e empoderamento popular, em grêmios estudantis, DCEs, pastorais e cooperativas. 

Destaco quatro anos que atuei, enquanto assessor de uma ONG (Centro de Assessoria 

Multiprofissional) como Educador Popular, articulando, formando coletivos de atores sociais da 

sociedade civil e fóruns de entidades tendo em vista o desencadeamento de Projetos de 

Desenvolvimento Regional Alternativo. Essa experiência de atuação propiciou uma experiência 

muito rica junto às populações mais necessitadas, Movimentos Sociais, Universidades, ONGs, 

Incubadoras de Empreendimentos Populares, Igrejas, Economia Solidária, Administrações 

Públicas, etc.. Construíamos diagnósticos participativos das realidades em questão e 

encaminhávamos possíveis soluções.  Este tempo foi muito marcante para minha formação, 

principalmente no que diz respeito à importância e necessidade da construção coletiva e solidária 

das ações e para a aquisição de uma postura libertária e socialmente engajada. Aprendi que, apesar 

de críticos, é aconselhável que também sejamos propositivos, mas que, no entanto, não podemos 

vir com a “receita do bolo pronta”. Que as relações de extensão não podem se transformar em 

invasão cultural nem se reduzir a práticas pontuais e assistencialistas dissociadas das questões locais, 

embora devam buscar sempre contribuir para o enfrentamento e a superação efetiva de problemas 

e de suas raízes. 

Já na Unioeste participei em várias atividades de extensão, geralmente, é claro, no âmbito 

das ciências humanas. Destaco apenas três atividades: durante os anos de 2010 e 2011, atuei num 

projeto em conjunto com a Secretaria da Infância e da Juventude do Estado do Paraná, responsável 
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pela Formação Continuada dos Educadores do Programa Pró-Jovem Urbano na região de 

abrangência da Unioeste, especialmente nos municípios de Toledo e Medianeira. Foi uma 

riquíssima experiência formativa, pois a dinâmica do programa propiciou, além de muito estudo e 

pesquisa-ação, o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades de mediação entre educadores, 

educandos, governos e populações envolvidas. Outro exemplo de ação extensionista que coordenei 

foi uma atividade de formação envolvendo todos os professores da rede municipal de Toledo. 

Planejamos e executamos, com a participação voluntária de 27 docentes da Unioeste e da equipe 

da Secretaria de Educação do município, 106 oficinas em 18 áreas temáticas, atingindo mais de 

1000 professores. Esta atividade aproximou, abriu as portas e desencadeou várias atividades 

conjuntas entre a Unioeste e a Prefeitura de Toledo que até hoje estão sendo desenvolvidas e outras 

que ainda estão por ser encaminhadas. A terceira atividade que desenvolvi, já na condição Diretor 

do Centro de Ciências Humanas, em conjunto com a equipe do CCHS e o Núcleo de 

Documentação e Pesquisa, durante os últimos quatro anos: o Ciclo de Debates Universidade e 

Sociedade. Procuramos sempre envolver temas e pessoas/especialistas em áreas de interesse 

mútuo, ou seja, tanto da Universidade quanto da Sociedade. Debatemos questões relacionadas 

desde o papel das Universidades públicas na região oeste do Paraná até a importância da reforma 

política e dos movimentos sociais para o fortalecimento da democracia. Esses debates contribuíram 

muito para a formulação de ações e para a qualificação de nossas intervenções em diversas 

instâncias e temas. Considero que esta atividade serviu também para propiciar momentos de 

informação e formação diferenciados tanto para a comunidade interna quanto para instigar a 

aproximação com a comunidade externa. Acredito que o aprimoramento de nossas ações 

certamente passa por ouvir e debater com a sociedade, levando nossos conhecimentos e 

tecnologias, mas também para nos tornarmos sensíveis aos desafios e demandas que a sociedade 

em geral (desde Movimentos Sociais a Empresas, prefeituras, etc) nos apresenta, numa relação 

dialógica semelhante a uma de via de mão dupla. É preciso viabilizar esse tipo de “encontro”, seja 

para fortalecer a legitimidade da Universidade, seja para contribuir na melhoria da qualidade de 

vida (social, ambiental, econômica...) das pessoas. Dos dois lados temos muito a crescer e melhorar. 

Talvez tenhamos uma universidade mais dinâmica, instigante e produtiva na medida em que 

qualificarmos essa relação com a sociedade. Certamente, a sociedade em geral terá muito a ganhar 

quando se der conta do potencial que os aproximadamente 850 docentes, junto com agentes 

universitários e discentes da Unioeste, têm. Nos esforçaremos para que esse desafio esteja presente 

em todas as nossas ações: aproximar e consolidar a relação da Unioeste com a sociedade, 

conectando, estimulando e inovando saberes e soluções. Acredito que assim possamos contribuir 

para oxigenar a nossa vida acadêmica e, simultaneamente, disseminarmos conhecimento, 
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tecnologia e cultura. O resultado do fortalecimento e da qualificação desse confronto produtivo 

com a realidade será uma vida acadêmica, social e cultural mais fecunda. 

2. Qual a importância da Pró-Reitoria de Extensão em uma visão estratégica de 

Universidade, fortalecendo sua integração à sociedade como um todo? 

 

A Unioeste é nacionalmente conhecida como uma Universidade que desenvolve um forte 

trabalho de extensão. Esse elemento da nossa identidade talvez se deva sobretudo ao modo como 

nos constituímos, ou seja: uma universidade originalmente enraizada nas realidades locais. Deste 

modo, de uma ou outra forma, a “nossa Unioeste” sempre esteve vinculada às demandas, 

problemas e desafios locais/regionais. Essa característica, somada à disposição de muitos/as e ao 

trabalho dedicado de várias gestões e pró-reitores/as de extensão, faz com que a extensão possa 

ser de fato considerada um elemento constituinte da nossa identidade. Uma Unioeste com a 

extensão fortalecida será uma Unioeste mais forte e com mais legitimidade política, social, cultural 

e econômica. Por sermos uma Instituição pública, laica e gratuita, nossa atuação precisa e deve 

estar também naqueles lugares e com aquelas pessoas menos privilegiadas que poucas vezes têm 

acesso direto aos bancos acadêmicos. Isso não quer dizer que devamos abrir mão de atuar e ser 

propositivos nas instâncias, tecnologias e temas de ponta. Hoje temos condições de estabelecer 

relações soberanas e solidárias com qualquer área ou setor. No entanto, o desafio da extensão é 

fazer com que o conhecimento produzido e acumulado se “estenda” até aqueles que mais precisam. 

Para tanto, é preciso dialogar, interagir e respeitar essas realidades, pessoas e histórias. Ou seja, nós 

não podemos impor nossos “saberes”, até porque a realidade é sempre mais rica do que qualquer 

teoria ou tecnologia. Nossa postura, embora construtiva, deve ser humilde e respeitosa. Além de 

que a realidade geralmente exige uma visão interdisciplinar e integradora para que as intervenções 

possam ser mais adequadas. E é justamente nesse diálogo com os problemas e saberes das 

populações que temos a oportunidade de depurar, qualificar, reconstruir e inovar nas atividades 

acadêmicas. A extensão nos fortalece, nos instiga ao dinamismo e à recriação.  

Precisamos, também, debater e qualificar nossa compreensão sobre a importância e 

função da extensão no processo formativo de nossos educandos. Extensão para quê e para 

quem? É fundamental, por exemplo, que ela contribua com a elaboração e incorporação de uma 

cidadania ativa, já que esta não é uma postura que se adquire na esfera puramente teórica: requer 

uma práxis (teoria e prática juntas!) engajada. Nosso desafio, além de estarmos formando 

profissionais qualificados para atuar nos mais diversos setores da sociedade, é instigar a formação 

de pessoas com pensamento autônomo, criativo e capaz de análise crítica. Pessoas comprometidas 
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com a qualidade de vida, a democracia e o meio ambiente. As atividades de extensão podem 

oferecer essas oportunidades formativas capazes de se tornarem referências para a formação 

integral de pessoas eticamente comprometidas e socialmente engajadas. E, como se sabe, as 

vivências de esperança é que fazem as pessoas se engajarem em projetos e propostas de mundo 

melhor e a construir um sentido próprio para as suas vidas. É o primeiro passo para a superação 

da indiferença! A universidade não tem o direito de produzir apenas indivíduos adaptados ao 

sistema, ela precisa dialogar com as esperanças, apontar limites e evidenciar possibilidades. 

Pesquisas e estudos mostram que esse tipo de questões só se aprende ou elabora na medida em 

que “passam pelo corpo”, quando somos colocados diante de desafios práticos. Ou seja, 

dificilmente haverá uma formação integral na Universidade sem extensão. Evidentemente que isso 

implica pensarmos e agirmos para além das estruturas tradicionais de ensino e pesquisa. Por fim, 

as atividades de extensão podem propiciar formação cultural, científica, tecnológica, filosófica e 

mesmo cidadã para pessoas que não são alunos regulares da Universidade. A extensão, neste 

aspecto, evidencia que a Universidade pública não é uma ilha isolada, mas que pode ser um centro 

irradiador de ciência, tecnologia e cultura. Citemos aqui apenas o nosso PDE, que este ano terá 

mais 392 professores da rede estadual nas mais diversas áreas estudando conosco. Ou a Unati, que 

atua nos vários Campus. Ou o NEI, que tem uma riquíssima experiência em formação continuada 

de professores. Ou o “Capacita Suas” que qualifica agentes municipais na área das políticas sociais; 

ou o PEIEX, que assessora empresas para exportação, e assim por diante. E essa realidade, de 

trabalhar com o público externo, é uma característica de todas as atividades de extensão. Eu diria 

até que é pela qualidade, quantidade e intensidade das ações de extensão de uma universidade que 

se pode ter uma ideia da sua importância e reconhecimento, ou seja, ela é uma espécie de indicador 

a partir do qual se pode perceber se a Universidade está cumprindo a sua função social, cultural e 

tecnológica ou não. 

Me parece que, aos poucos, estamos nos convencendo de que é através da extensão que 

de fato os saberes produzidos adquirem sentido, se materializam e contribuem efetivamente para 

a superação criativa e inovadora de problemas. Ela é fundamental para a formação discente, a 

qualificação docente e o intercâmbio produtivo e criativo com a sociedade e para a renovação da 

própria Universidade.  

3. Quais são os assuntos estratégicos para a nova gestão da Pró-Reitoria de 

Extensão? 
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Trabalharemos, em primeiro lugar, para manter, fortalecer e conectar as atividades, 

projetos programas já existentes e, também, para viabilizar, do modo mais democrático possível, o 

acesso aos editais e recursos disponíveis em todos os âmbitos. Nos esforçaremos para garantir as 

melhores condições, logística e estruturas possíveis para todos aqueles/as que queiram atuar na 

extensão. Dentre as atividades já existentes, cito, por exemplo, a importância de fortalecermos os 

Projetos Rondon em cada Campus, de qualificarmos e ampliarmos a aprovação dos projetos do 

Proext, de concorrermos aos editais da cultura, de conectarmos e viabilizarmos encontros entre 

projetos e programas em áreas comuns, de fortalecermos e ampliarmos as ações do NEI e do PEL, 

de instigarmos a construção de projetos de extensão desde o PDE, PDA, PEE, dentre outros. É 

claro que esperamos poder contar com a participação ativa e sistemática das comissões de extensão 

e dos comitês nesta tarefa.  

No entanto, estamos sintonizados com a proposta e intencionalidade principal do nosso 

reitor para a extensão: fazer chegar a Universidade, com o conjunto dos seus saberes e tecnologias, 

naqueles grupos, populações, territórios e instituições que mais precisam. Ou seja, de fortalecermos 

a dimensão e importância social da Unioeste (evidentemente sem substituir ou concorrer com as 

políticas de Estado já instituídas). Por isso, estamos fazendo dessa intencionalidade a nossa 

principal interface. Buscaremos nos aproximar ainda mais, e de modo ainda mais propositivo, tanto 

das prefeituras da nossa região quanto de setores e organizações coletivas, populações tradicionais 

e demais instituições. Apoiaremos a produção de soluções inovadoras a partir de ações 

extensionistas e buscaremos subsídios e informações para contribuir com a implantação de 

Incubadoras de Empreendimentos Populares, Parques Tecnológicos e redes de economia solidária 

em cada campus com interesse e/ou núcleos estrategicamente importantes. Instigaremos a 

prestação de serviços e a inserção e fortalecimento institucional e democrático junto a outras 

instituições. Enfim, buscaremos induzir atividades que, simultaneamente, fortaleçam e deem 

visibilidade à presença qualificada e constante da Unioeste na Comunidade e contribuam para nos 

fortalecer enquanto instituição educacional pública. Certamente é a atual “Divisão de Assuntos 

Comunitários” que está diante dos maiores desafios, e este é “o espírito” com o qual gostaríamos 

de contagiar nossas ações nas mais diversas áreas. Felizmente, não precisamos “inventar a pólvora”, 

pois já temos várias atividades extensionistas que desenvolvem ações nesse sentido e que, em alguns 

casos, podem ser replicadas, redirecionadas, ampliadas ou mesmo contribuir com a proposição de 

novas ações e parcerias. Cito apenas o programa “Unioeste na Comunidade”, o NEI, o Neddij, o 

PEL, a UNATI, o Bom Negócio Paraná, o PDE, o PIBEX, o PEE, os projetos de defesa dos 

direitos das mulheres, dentre outros.  Evidentemente todas as proposições serão submetidas aos e 

discutidas nos comitês e instâncias apropriadas. 
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4. Qual seria a importância da Cultura e do Esporte? 

 

Não há dúvida de que o esporte é uma das formas mais importantes e eficientes de 

interação e mesmo de convivência e humanização da comunidade interna. Além disso, ele é uma 

das ferramentas mais eficazes para dar visibilidade externa à Universidade. Temos hoje atletas 

representando a Unioeste em competições nacionais e internacionais! Sem contar a sua importância 

para a saúde e para aquisição de hábitos saudáveis. A Universidade deve ser um espaço de formação 

integral, “do espírito e do corpo” das pessoas e, por isso, o esporte é imprescindível. Claro que 

ações extensionistas a partir do esporte são tão importantes quanto as outras e, quando integradas 

ou realizadas de modo conjunto com outras atividades, adquirem ainda mais significado. No 

entanto, penso que, mesmo assim, no nosso caso, precisamos aprofundar a reflexão em torno do 

papel do esporte junto à Proex, principalmente tendo em vista nosso foco e a convicção de que, 

para poder ser considerada uma ação extensionista, é preciso produzir conhecimento e estabelecer 

um diálogo de saberes também com populações que não frequentam diretamente nossas salas de 

aula. Certamente estes aspectos estão presentes nas atividades atuais, mas talvez possamos tornar 

isso mais explícito, intencional e produtivo.  

Já a cultura deveria ser, no meu modo de ver, intrínseca a cada ação extensionista, uma 

vez que deveríamos sempre pensar em que sentido nossas ações contribuem para a formação 

cultural das pessoas envolvidas. (Evidentemente que cursos de graduação na área de artes 

facilitariam muito esta tarefa!). É claro que há ações explicitamente voltadas para o 

desenvolvimento cultural. E isso em duas perspectivas: uma com prioridade no público interno e 

outra com o externo. Um desafio nosso é instigar e propiciar oportunidades culturais de modo 

regular e constante. O que não significa necessariamente “trazer cultura” desde fora. Nossa 

prioridade nesta gestão será justamente desenvolver a cultura desde os potenciais já existentes. 

Claro que sempre que oportuno e possível estaremos buscando subsídios, cursos, oficinas ou até 

mesmo artistas da comunidade externa. Teremos, no entanto, um grande cuidado para não 

contribuir com uma tendência da cultura de massas regida pela indústria cultural que não valoriza 

nossos potenciais e fetichiza culturas estrangeiras. Nossa tarefa, enquanto Instituição de Ensino 

Superior, é instigar e promover atividades culturais nas quais as pessoas possam se perceber e 

crescer de forma autônoma. Neste sentido, estamos iniciando a construção de um diagnóstico das 

habilidades artísticas da comunidade acadêmica. Estamos disponibilizando um formulário online 

no qual as pessoas podem dizer se têm alguma habilidade (música, teatro, poesia, dança, pintura) 

ou algum grupo atuante. Também podem dizer se gostariam de aprender algo relacionado com 

alguma dessas áreas. Ou mesmo se gostariam de oferecer alguma atividade cultural, fazer alguma 
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apresentação, propor alguma atividade. Na medida em que esses dados chegarem até nós, 

promoveremos encontros entre as pessoas com intencionalidades ou habilidades semelhantes a fim 

de ver a melhor forma de realizar isso na prática. Imagino que os festivais de bandas, de teatros ou 

mesmo os saraus, que já acontecem em alguma medida hoje, vão poder ser ampliados, fortalecidos 

ou mesmo ser criadas nova formas de atividades culturais que enriqueçam a nossa vida acadêmica. 

Talvez até possamos criar núcleos ou círculos de cultura em cada Unidade. O objetivo é fazer da 

Unioeste um espaço onde cada vez mais as pessoas queiram estar e onde encontrem as condições 

e se sintam instigadas a desenvolver os seus melhores potenciais. 

5. Quanto aos recursos necessários para as atividades. Alguma novidade? 

 

Infelizmente, não tem novidades. A exceção é de que talvez tenhamos um edital específico 

da Fundação Araucária para ações voltadas para a cultura. Embora estejamos em um ano com 

certas restrições orçamentárias, confiamos na destinação que nos é dada tradicionalmente com 

recursos próprios da reitoria e que, evidentemente, é aprovada no COU. Mas é claro que 

procuraremos concorrer em todos os editais que estiverem ao nosso alcance e buscar novas fontes. 

Em reunião-conversa com a direção da Fundação Araucária, tivemos o compromisso assumido de 

que os números de todas as bolsas de extensão serão ao menos mantidos e que teremos recursos 

para financiar nossos eventos, tendo, inclusive, sido aceita uma proposição dos pró-reitores de 

extensão, de destinar um recurso para a área da cultura nos moldes do edital “Mais cultura” do 

Governo Federal, que está restrito às instituições federais. Talvez tenha algo novo que eu ainda 

não sei. Seria ótimo! 

Mas é claro que tem muitas coisas que talvez dependam mais de nossa iniciativa e 

criatividade do que de recursos. Só para citar novamente o diagnóstico de habilidades artísticas das 

pessoas que estão na Unioeste (docentes, discentes e agentes) através de um formulário online, que 

pode ser encontrado na página da Pró-Reitoria de Extensão: www.unioeste.br/extensao. Basta que 

se diga lá o que se sabe fazer, o que gostaria de fazer ou participar, ou se alguém da comunidade 

externa gostaria de propor alguma atividade. Quando tivermos esses dados, provavelmente será 

muito fácil reunir as pessoas com interesses comuns e encaminhar formas de viabilizar ações 

culturais nos campus, organizando festivais, concursos, saraus, etc. Estamos propondo estabelecer 

parcerias com produtores agroecológicos da região para que aconteça uma feira de produtos 

orgânicos uma vez por semana nos campus; talvez possamos contatar entidades sociais da nossa 

região e organizar o trabalho voluntário junto a elas; talvez possamos viabilizar uma central de 

problemas e soluções onde a sociedade em geral possa trazer suas demandas e problemas e nós 

http://www.unioeste.br/extensao
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encaminharmos as mesmas para subsidiar projetos de extensão, pesquisas e inovação, e assim por 

diante. Enfim, nosso desafio é dar espaço, fomentar, conectar e instigar a criatividade das pessoas 

e grupos, com ênfase para aquelas ações que contribuam, simultaneamente, com a viabilização de 

experiências formativas e fortaleçam os vínculos da universidade com a sociedade. 

6. 6. A informatização da Pró-Reitoria de Extensão é de suma importância para 

a descentralização das atividades. Como isso pode ser realizado? 

 

A informatização é uma de nossas metas para ser efetivada neste mandato. É muito 

importante que busquemos qualificar e adequar todas as formas de suporte e gestão dentro da 

orientação pública e democrática que nos é constitutiva. E a informatização é um dos gargalos que 

precisamos superar, apesar de a Pró-Reitoria ter feito avanços realmente significativos no período 

mais recente. Cito aqui a simplificação dos processos possibilitada pela última resolução que rege 

as atividades de extensão na Unioeste, a 236, e a informatização dos eventos feita a partir de 2015: 

a possibilidade de inscrição online nos eventos e o recebimento eletrônico dos certificados, algo 

que já facilitou e desburocratizou muito. Precisamos agora construir e implantar, em colaboração 

com nossos espaços de gerenciamento e registros e com o NTI, a informatização dos processos 

de proposição, avaliação e acompanhamento de projetos. Tenho certeza de que, com a colaboração 

de vários setores, daremos conta desse desafio num período próximo, até porque já temos o 

exemplo da PRPPG onde a informatização já é bem mais avançada. Talvez assim muitas atividades 

de extensão que hoje não são registradas, uma vez que seus proponentes não querem se submeter 

aos trâmites burocráticos, muitas vezes morosos, se sintam mais motivados a fazê-lo. Talvez isso 

ajude a instigar os projetos PDA e PDE a se tornarem cada vez mais projetos de extensão e, 

portanto, a serem apresentados, divulgados e publicados no Seminário de Extensão da Unioeste. 

Além de que a informatização também ajudará na criação de um sistema que dê visibilidade a 

nossos projetos de extensão e, portanto, facilite a aproximação da sociedade com essas atividades. 

A continuidade regular da Revista Extensiva e do Boletim ProEx em Ação também facilitará a 

comunicação e divulgação. Mas isso já é outro assunto. 

7. Como a Pró-Reitoria de Extensão Interpreta o vínculo entre Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Inovação? 

 

O professor Pedro Demo, em sua palestra no SEU do ano passado, nos desafiou a 

superarmos as formas tradicionais de ensino e pesquisa. De fato, no mundo moderno, onde os 
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alunos da universidade têm acesso praticamente instantâneo às mais variadas informações, as 

metodologias precisam se tornar cada vez mais ativas, de modo a levar a sério o educando enquanto 

sujeito copartícipe no processo de apropriação, elaboração e avaliação crítica do conhecimento. A 

Universidade não pode ser compreendida enquanto um ente isolado da realidade local e global em 

que está inserida. A produção, transferência e modificação do conhecimento acontecem dentro de 

contextos. A integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação certamente pressupõe a 

superação de alguns paradigmas epistemológicos que infelizmente ainda bloqueiam um 

desenvolvimento mais efetivo de nossas capacidades. Certamente, a colaboração e parceria com o 

NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) facilitará a nossa tarefa neste campo. Mas não temos como 

nos esquivar de algumas questões como: Quais pressupostos de um ensino inviabilizam o educando 

a refletir e propor mudanças e melhorias em sua vida ou realidade? Para quê/quem serve um tal 

ensino? Ou mesmo é de se perguntar se uma pesquisa que não se proponha a superar de forma 

inovadora algum problema, que não tenha pretensão de se “estender” para além dela mesma, pode 

de fato ser chamada de pesquisa. Evidentemente que isso não quer dizer que todos devem 

necessariamente ter projetos de extensão, mas que institucionalmente se crie e fortaleça um 

ambiente propício para a extensão inovadora. Uma atividade extensionista que não pretenda 

produzir conhecimentos e soluções inovadoras para problemas efetivos e nem seja 

intencionalmente organizada enquanto experiência formativa corre o risco de não passar de uma 

atividade assistencialista que talvez não devesse nem mesmo ser chamada de atividade de extensão 

numa universidade. A extensão teria de buscar ser sempre inovadora, tanto no âmbito das 

tecnologias sociais quanto industriais, ambientais e culturais; afinal, ela existe justamente para 

contribuir na superação e resolução de problemas. E a inovação dificilmente acontece sem extensão 

(mesmo que seja transferência de tecnologia) e sem pesquisa, o que, evidentemente, requer 

competências e habilidades que só um ensino de qualidade pode propiciar. Ou seja, assim como é 

evidente que boas pesquisas e boas aulas contribuem para qualificar as atividades de extensão, 

também é verdade que as atividades de extensão, nas suas mais variadas formas, podem contribuir 

para qualificar e dinamizar tanto o ensino quanto a pesquisa. Nos próximos anos, provavelmente 

teremos que aprofundar esta discussão tendo em vista a proposta de curricularização (10% da carga 

horária dos cursos) da extensão prevista no Plano Nacional de Educação. Para tanto, dentre outras 

questões, é urgente que regulamentemos a prestação de serviço na Unioeste, de modo a garantir 

segurança jurídica aos prestadores de serviços, estimulando estas atividades e garantindo que as 

ações e recursos decorrentes de fato beneficiem a nossa instituição como um todo. Enfim, a 

extensão inovadora é um desafio interessante para nós, principalmente porque nos instiga a 
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repensarmos a própria formação dos acadêmicos e as ações docentes e, com isso, estará em 

questão, sempre/diuturnamente, a universidade que fazemos e a que queremos. 



A
rt
ig
os Artig

os

ATUAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENE SUSTENTÁVEIS

 

AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA 

UNIOESTE - CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

 

A RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA NA GERAÇÃO E 

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO - AÇÕES DO PROGRAMA 

BOM NEGÓCIO PARANÁ

 

AÇÕES PARA A HIGIENIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO 

DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS) DO 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

 

CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

À SAÚDE DO INDIVÍDUO

 

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E 

DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - NEDDIJ

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO TRÂNSITO PARA ADOLESCENTES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES QUE LECIONAM A DISCIPLINA DE 

MATEMÁTICA ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL  5º E 6º ANO

I CURSO DE INICIAÇÃO À IMERSÃO TECNOLÓGICA PARA OS 

SENTENCIADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DO OESTE DO PARANÁ 

E UM RELATO E UMA VIVÊNCIA

 

LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA DE FOZ DO IGUAÇU 

(LEM - FOZ) APRESENTANDO POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO 

ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

 

MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DOS MATERIAIS 

DO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

 
NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE - NEDDIJ - PROJETO PEDAGÓGICO

OBSERVATÓRIO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL

REFLEXÕES ACERCA DA OBRA DE SIGMUND FREUND

TRANSITO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA

18

22

26

30

34

42

38

66

46

50

54

58

62

70
74



 

Revista Extensiva – A Extensão em foco | Cascavel | nº 2, p. 8-11 

P
ág

in
a1

8
 

A ATUAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO: PRODUTOS DE LIMPEZA E 
HIGIENE SUSTENTÁVEIS1 

 
 

Área Temática: Meio ambiente 
 
Resumo: Durante o período de execução do projeto se visou o aprimoramento do 
conhecimento científico dos acadêmicos envolvidos na atividade prática de extensão universitária, 
por meio do desenvolvimento, manipulação e fabricação de produtos de limpeza e higiene 
sustentáveis. O projeto já atendeu a solicitação de públicos compostos por jovens, agricultoras, 
agricultores, membros de clubes de mães, público assistido pela ação social, merendeiras, grupos 
de terceira idades, entre outros residentes ou trabalhadores em comunidades pertencentes a 
estratos de renda da classe baixa da microrregião de Francisco Beltrão – PR. A proposta do 
projeto esta voltada em proporcionar o conhecimento teórico e prático para comunidade externa 
a universidade, e aos acadêmicos para que haja aprimoramento profissional e possam se preparar 
para desenvolver atividades e orientações a respeito do tema proposto. A metodologia utilizada 
foi baseada em treinamento para os acadêmicos, desenvolvimento de apostilas destinadas ao 
público-alvo que se capacitou em oficinas de curta duração. Como resultados do projeto se 
percebeu a inserção dos acadêmicos nas atividades de extensão, e a participação e interesse 
comunitário em receber esse tipo de treinamento. Dessa forma, o projeto que vem ainda sendo 
desenvolvido tem contribuído com a função social, econômica, ambiental e extensão 
universitária. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida; meio ambiente; sustentabilidade; reutilização.  

 

Introdução 

O principal objetivo do projeto é capacitar a população pertencente a microrregião do 

município de Francisco Beltrão do Paraná, por meio de atividades voltadas a fabricação e 

manipulação de produtos de limpeza e higiene sustentáveis observando normas de segurança, 

redução da destinação de resíduos sólidos/líquidos ao meio ambiente e a melhoria na economia 

familiar. 

 A Região Sudoeste enfrenta a necessidade de reduzir a falta de capacitação enfrentada por 

grupos de pessoas de classe baixa, observada pela universidade em atividades cotidianas que 

poderiam contribuir na qualidade de vida da população. Por isso, o projeto estimula medidas de 

higiene e educação para a saúde ao proporcionar a geração de produtos manipulados com 

matéria-prima natural, com substâncias menos agressivas ao meio ambiente gerando bem-estar 

aos indivíduos, em consequência atuando na saúde e melhorias na economia familiar. 

 A atividade tende proporcionar informações e aprendizado básico a comunidade para 

manipular materiais de limpeza e higiene utilizando matéria-prima caseira, artesanal e reutilizando 

                                                           
1 Autores: Francieli do Rocio de Campos, Msc em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, e-mail: 
frandecampos@yahoo.com.br; Franciele Ani Caovilla Follador, Dra em Engenharia Agrícola, e-mail: 
francaovilla@hotmail.com; Christine Nascimento Grabaski, Msc em Geomatica, e-mail: crisgrab_@hotmail.com; 
Victor Hugo Okamoto Husch, discente do Curso de Medicina. 
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produtos residuais, concedendo a possibilidade de reduzir o custo com a compra dos principais 

produtos de higiene e limpeza do ambiente domiciliar. Com isso se objetiva propor a reutilização 

de óleo de gorduras residuais da produção de alimentos, emprego de plantas medicinais para fins 

de aromatização dos produtos elaborados.  

 A importância ambiental do projeto está focado no propósito de evitar o descarte 

indevido de óleos ou graxas, bem como outros resíduos nocivos que possuem poder de impactar 

ao meio ambiente, bem como gerar produtos sustentáveis utilizando matéria-prima de baixo 

custo e obtendo resultados semelhantes aos produtos industrializados. A importância social se 

formaliza na intenção de capacitar a comunidade externa a universidade, para que os mesmos 

disseminem esse aprendizado aos grupos e comunidades pertencentes. A importância científica 

do projeto está pautada na capacitação dos discentes que acompanhado dos docentes 

universitários realizam oficinas que visam unir conhecimentos científicos e empíricos, permitindo 

aos acadêmicos a experimentação in loco do trabalho de extensão universitária destinado para 

comunidades rurais e urbanas carentes, aprimorando os conhecimentos repassados nas salas de 

aula. 

 

Contexto da ação  

 A quantidade de aditivos e a variedades de produtos de higiene ou limpeza disponíveis 

nas prateleiras para serem comercializados intensifica a ideia que se precisa cada vez mais de itens 

para deixar um ambiente do domiciliar limpo e higienizado. Isso implica nas substâncias e 

componentes que impactam ou estão atrelados a problemas ambientais. Pois o acumulo de 

substâncias sintéticas e químicas nos recursos hídricos podem prejudicar a vida de seres vivos 

dependentes desse recurso para sobreviver. (CONPET, 2006).  

 Além disso, o impacto negativo das águas nos rios, lagos, mares e oceanos não ocorre 

apenas pelo despejo individual de uma substância ou outra, mas também pela reação química 

resultante da junção dos inúmeros produtos de higiene e limpeza despejados nos ambientes 

aquáticos. Tal combinação potencializa os impactos sobre a qualidade dos recursos hídricos, do 

ecossistema, bem como aumenta o perigo para as populações que consomem a água. (BRANCO, 

1990). 

 Como pode ser constatado os produtos de limpeza podem causar sérios danos tanto para 

a saúde humana, quanto danos ao meio ambiente, por isso se indica que sejam utilizados de 

forma moderada, cuidadosa e quando for possível substituídos por métodos e produtos menos 

agressivos aos ecossistemas. Desse modo se tem indicado e intensificado as alternativas de 

adquirir ou manipular produtos de higiene e limpeza sustentáveis, como alternativa de reduzir os 
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resíduos destinados ao meio ambiente, e sua composição se torna menos danosa aos recursos 

hídricos. 

 

Detalhamento das atividades  

 O projeto já teve a participação dos acadêmicos dos cursos de Economia Doméstica, e 

atualmente quem trabalha com as atividades é um bolsista do curso de Medicina da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão – PR. Sendo 

responsável em realizar a pesquisa bibliográfica, testes dos produtos, capacitação e confecção de 

apostilas adaptadas para serem distribuídas ao público-alvo do projeto durante a oficina. 

 Para o desenvolvimento das atividades práticas do projeto se utiliza os materiais, como: 

óleos e gorduras de frituras, restos de produtos de higiene, ervas aromáticas se originam de 

coletas arrecadados junto as comunidades, assim como, por parceiros e doadores locais. 

 As oficinas são de curta duração dedicada aos moradores baixa renda, realizadas nos 

laboratórios da universidade ou nos espaços das comunidades pertencentes a microrregião do 

município de Francisco Beltrão - Paraná. A atividade se executa na forma que os participantes 

auxiliados pelas instruções das apostilas e monitorados pelos acadêmicos possam manipular os 

ingredientes e preparar os produtos de limpeza que posteriormente serão testados e utilizados 

nos ambientes domiciliares. 

 

Análise e discussão  

 O projeto “Produtos de Limpeza e Higiene Sustentáveis” proporcionou aprimoramento 

do conhecimento científico de acadêmicos participantes das atividades práticas de extensão 

universitária, por meio da atuação profissional envolvendo pesquisa, técnica e atuação na 

manipulação e fabricação de produtos de limpeza e higiene ecologicamente sustentáveis. 

 Durante o período de vigência do projeto atuaram aproximadamente 4 acadêmicos 

bolsistas, 100 acadêmicos participaram das capacitações, e foram capacitadas aproximadamente 

2000 pessoas de modo indireto, distribuídas nas diversas estâncias da microrregião de Francisco 

Beltrão, entre elas foi trabalhado com agricultoras, agricultores, jovens de cursos técnicos, 

merendeiras, mulheres de clube de mães, o público atendido pela ação social, grupos de terceira 

idade, entre outros. 

 As oficinas ofereceram a oportunidade de manipular e fabricar produtos como sabão em 

barra reutilizando óleos e gordura; detergente; água sanitária; desinfetante; sachês perfumados; 

amaciante para roupas; pasta para alumínio; sabão líquido; entre outros produtos de higiene e 

limpeza. 
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 Com a execução do projeto se tornou possível a aproximar novos parceiros para a 

universidade, como: as comunidades rurais, associações de agricultores e agricultoras, ampliando 

espaços para execução de atividades ligadas aos campos de atuação dos acadêmicos da extensão 

universitária. As atividades ligadas a aspectos de saneamento ambiental e educação para a saúde, 

dentre outros foram desenvolvidas em médio prazo, inseridas nesta e em outras experiências 

didáticas-pedagógicas. Ao estimular a participação das pessoas na atividade de elaboração de 

produtos de limpeza e higiene sustentáveis se tornou um avanço na qualificação dos futuros 

profissionais acadêmicos.  

 

Conclusões e considerações finais 

 Conforme o objetivo proposto pelo trabalho, o projeto se tornou visado pela comunidade 

externa a universidade pela garantia de qualidade dos produtos fabricados, pela preocupação das 

entidades ligadas a área ambiental em detectar danos ambientais causados por substâncias 

encontradas em produtos de limpeza. 

 Dessa forma, o projeto que vem sendo desenvolvido tem contribuído com a função 

social, por trabalhar com publico alvo de origem carente, os produtos de higiene e limpeza são 

práticos de serem fabricados para uso no dia a dia, e até mesmo para serem comercializados. 

Assim possibilita contribuir na ordem econômica, no contexto ambiental por reutilizar e 

reaproveitar resíduos, por ter uma composição livre de muitas toxinas, e a extensão universitária 

por favorecer ao público acadêmico levar seu conhecimento a comunidade em geral. 

 

Referências: 

BRANCO, S. M. Natureza e agroquímicos. São Paulo: Moderna, 1990. 

 

CONPET. Adote produtos de limpeza naturais. Disponível em 

http://www.conpet.gov.br/comofazer/comofazer_int.phpsegmento=consumidor&id_comofaze

r_serie=70. Acesso em 1 fev. 2015. 
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A AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNIOESTE: 

CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO1 

 

Área Temática: Alfabetização, leitura e escrita 

 

Resumo:O trabalho expõe a atividade de extensão universitária intitulada “A proposta de 
redação do vestibular da Unioeste: características e critérios de correção”,que se constituiu na 
realização de um curso no campus de Marechal Cândido Rondon, no 2º semestre de 2014, 
destinado a alunos de sede e de distritos do município.O curso objetivou a divulgação da 
configuração da prova de redação do vestibular da Unioeste, critérios de correção adotados pela 
Banca Corretora e análise de redações. Foram ofertadas 63 vagas.O curso ocorreu em três turnos, 
com a colaboração de docentes da Unioeste, integrantes da Banca de correção, e alunos do 
Mestrado em Letras. A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os objetivos foram 
atingidos. 

Palavras-chave: correção, redações, vestibular, ensino.  

 

Introdução 

Desde 2013, há duas formas de ingresso nos cursos de Graduação da Unioeste: o Sisu 

(Sistema de Seleção Unificada) e o Vestibular.Enquanto o primeiro utiliza a Prova do Enem 

realizada no âmbito federal, o segundo se constitui numa avaliação específica, que inclui uma 

prova de redação. Sendo distintas a prova de redação do Enem e a prova de redação do 

Vestibular da Unioeste, julgamos necessário divulgar, informar e familiarizar aos alunos do 

Ensino Médio, interessados nesta forma de acesso, as características da proposta de redação do 

Vestibular, bem como os critérios de sua correção.Este foi o objetivo do curso de extensão 

ofertado, no segundo semestre de 2014, para a cidade de Marechal Cândido Rondon e 

cercanias.Nesse sentido, o projeto de extensão foi organizado em três módulos (matutino, 

vespertino e noturno), cada um com carga horária de 03 horas-aula, totalizando 09 horas em cada 

módulo. A opção pela oferta do Projeto nos três turnos deu-se como uma forma de melhor 

atender às possibilidades de participação dos interessados. A equipe que ministrou o curso foi 

composta por docentes que fizeram parte da Banca de Redação, tendo auxiliado na correção de 

mais de dez edições do Vestibular da Unioeste (experiência que possibilitou-lhes domínio de todo 

                                                           
1 Autoras: Márcia Sipavicius Seide, Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, marciaseda4@hotmail.com, 
coordenadora do Projeto; Rita Maria Decarli Bottega Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, 
ribottega@uol.com.br, subcoordenadora do Projeto; Franciele Martiny, Doutora em Letras pela Unioeste, 
franmartiny@hotmail.com; Elisangela Rede, Mestre em Letras, lizaredel@hotmail.com; Gabriela Cristina Lauemann, 
Mestranda em Letras, gabi.lauermann@hotmail.com;  Fernanda Maria Gehring, Mestranda em Letras, 
fermullergehring@hotmail.com; Patrícia Helena Frai, ;; patriciafrai@hotmail.com. 
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o processo de correção, capacitando-as a ofertar cursos como o proposto) e por alunos da pós-

graduação, com formação na área de Letras.  

 

Contexto da Ação 

Antes da oferta do curso, fizemos sua divulgação nas escolas da região, de forma 

presencial, além da distribuição de panfletos e cartazes, e também através de mídias eletrônicas e 

redes sociais. Foram incluídos, além da sede do campus de Marechal Cândido Rondon, 

estabelecimentos de ensino dos distritos de Iguiporã, Margarida e Novo Sarandi, além do 

município de Pato Bragado, visto que estes ainda não tinham sido foco de nenhuma atividade 

extensionista vinculada ao Curso de Letras da Unioeste, câmpus de Marechal C. Rondon.A 

procura pelo curso nos surpreendeu: inscreveram-se 224 pessoas para as 63 vagas ofertadas, de 

forma que só puderam participar do curso aquelas que primeiro se inscreveram. Do total de 

interessados, 85 eram alunos de escolhas públicas de Marechal Cândido Rondon, 81 das escolas 

públicas dos distritos, 37 de escolas particulares da mesma cidade e 21 interessados que já tinham 

concluído o Ensino Médio. Com relação àqueles que conseguiram vagas, eram provenientes, em 

ordem decrescente, de escolas públicas do município sede e dos distritos, e das escolares 

particulares do município-sede. Destacamos que a procura dos alunos deu-se pelo interesse deles 

em prestar o vestibular na Unioeste e demonstrou a importância de se divulgar os critérios de 

correção das redações do vestibular e de informar a comunidade, diminuindo, assim, a distância 

entre a comunidade e a universidade. 

  

Detalhamento da atividade 

As vagas estavam divididas em três turmas (manhã, tarde e noite) e a carga horária 

organizada em 03 módulos, realizados no câmpus universitário.O primeiro módulo teve por 

objetivo apresentar ao aluno: a) a composição da Banca Permanente de Correção das Redações 

do Vestibular da Unioeste, formada por professores da Unioeste e da rede pública de ensino da 

região, abrangendo todos campus da Unioeste; b) a organização dos trabalhos de correção, que 

abrange o sigilo e a impossibilidade de localização de determinada redação, e a sistemática de 

correção das redações do vestibular (dois corretores, sendo que um não sabe a nota do outro; a 

leitura do texto por um terceiro corretor, quando necessário, e a correção pelas mesmas duplas 

dos alunos candidatos ao mesmo curso); c) as características definidoras dos gêneros discursivos 

que têm sido solicitados nas propostas de redação: a carta do leitor, artigo de opinião (com maior 

ênfase) e comentário interpretativo-crítico. Para tanto, houve atividades de leitura, interpretação e 

discussão de exemplares de cada gênero discursivo, de forma a expor na prática a presença dos 
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elementos vinculados a determinado gênero textual. O segundo módulo voltou-se à análise de 

redações corrigidas pela banca avaliadora, a partir do levantamento dos aspectos dominados e 

não dominados, tendo como base a tabela de critérios utilizados pela banca corretora do 

vestibular. No terceiro módulo, os alunos foram motivados a aplicar os critérios de correção em 

outras redações, cuja correção foi avaliada e comentada, tendo por parâmetro as notas de fato 

atribuídas a cada redação. A base teórica utilizada no Projeto foi aquela utilizada pela Banca de 

Correção, a saber: para coesão textual, Koch (1989) para coerência textual, Costa Val (1993), e. 

para a delimitação e caracterização dos gêneros,o que propõem as Diretrizes Curriculares do 

Paraná (2008). Ressaltaram-se, durante todo o processo, a importância e a necessidade da seleção 

de critérios norteadores para a correção dos textos, seja na escola, seja no momento da correção 

das redações do vestibular.  

Antes e durante a oferta do curso, foram realizadas reuniões com a equipe para 

organização das atividades. A coordenadora e a subcoordenadora do projeto – como integrantes 

da Banca há mais tempo – treinaram a equipe que contribuiu ativamente para a elaboração do 

material didático e do planejamento das aulas. Após a oferta do curso, haja vista a demanda ter 

sido maior que a oferta, foi realizada uma palestra sobre a proposta de redação do vestibular da 

Unioeste, no período noturno, no câmpus universitário.  Compareceram a esta palestra cerca de 

50 alunos do Colégio Estadual Maximiliano Ceretta, encaminhados à universidade pela 

professora de Língua Portuguesa do colégio, cuja graduação foi efetivada no Curso de Letras de 

Marechal Cândido Rondon. Esta atividade foi transcendeu o projeto inicial.  

 

Análise e discussão 

Acreditamos que a oferta desse curso tenha contribuído para um melhor entendimento da 

proposta de redação do Vestibular da Unioeste e aperfeiçoamento da capacidade de auto-

avaliação da própria redação por parte dos alunos e também para uma divulgação mais efetiva 

dos critérios de correção adotados pela Unioeste nas escolas da região. Não foi realizada uma 

pesquisa sobre a nota de redação obtida no vestibular pelos candidatos que participaram do 

curso, contudo, uma aluna de escola pública de um dos distritos entrou em contato com um dos 

membros da equipe para agradecer  pelo curso e informar que havia obtido nota superior a 50 

pontos na redação (a nota máxima é de 60 pontos). 

Julgamos digno de nota o fato de a equipe de trabalho ter reunido egressos do curso de 

Letras da Unioeste de Marechal Cândido Rondon, proporcionando-lhes uma vivência genuína e 

significativa em atividades extensionistas o que, certamente, despertou-lhes o interesse pela 

Extensão Universitária e a percepção de sua contribuição e inserção social.Cumpre informar que 
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a coordenadora e a sub-coordenadora também atuam na pós-graduação, a primeira no Mestrado 

em Letras e a segunda no Mestrado Profissional – PROFLETRAS. Além disso, duas pessoas da 

equipe também foram,em 2012 e 2013,bolsistas do PIBID, sendo que uma delas também 

participou do Projeto Rondon. 

 

Conclusões e considerações finais  

A interação com os alunos que o desenvolvimento do curso propiciou forneceu à equipe 

informações valiosas sobre o ensino de redação no ensino médio na região.Enquanto os alunos 

provenientes de escolas particulares pareceram estar mais familiarizados com o gênero discursivo 

artigo de opinião (um dos gêneros que poderiam ser solicitados no vestibular), os alunos da rede 

pública pareciam não ter tido acesso a informação sobre este gênero. Alguns deles, 

principalmente os provenientes de escolas distritais, não demonstraram conhecimento prévio 

sobre elementos de coesão e de coerência. A maioria dos interessados tinha a expectativa de que 

a equipe lhes daria oportunidade de escrever redação conforme a proposta e ter seus textos 

corrigidos. Estas informações indicaram, indiretamente, possíveis dificuldades que os professores 

de Língua Portuguesa têm com os conteúdos propostos pela disciplina e mostram a necessidade 

de atividades extensionistas serem a eles ofertadas.  Como nesta edição do curso não participaram 

docentes, pensamos em reofertá-lo em outro momento, contribuindo de forma mais específica 

com o ensino de Língua Portuguesa.  

Referências 
 
COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade.São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
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 A RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA NA GERAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO 

CONHECIMENTO: AÇÕES DO PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ ATRAVÉS 

DO NÚCLEO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO DE FOZ DO IGUAÇU12 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

 
Resumo: A universidade sempre teve certa dificuldade na relação com a prática organizacional. 
Para muitos, sempre houve um distanciamento entre teoria e prática. Uma forma de diminuir esse 
hiato é desenvolvendo ações e projetos de extensão que promovam uma aproximação entre a 
academia e a empresa. O Programa Bom Negócio Paraná tem como objetivo este estreitamento e 
oferecer o que há de melhor nestes dois atores: o conhecimento acadêmico transmitido através 
de consultores recém-formados e a troca de experiência dos empreendedores em seus negócios. 
Os resultados desta parceria apontam para melhorias não só no modo de gestão como também 
das práticas acadêmicas. 

 
Palavras-chave: empreendedorismo, gestão, conhecimento.  

 

Introdução 

A transferência de conhecimento entre universidades e empresas é atualmente um tema 

relevante de pesquisa, principalmente em relação à gestão. Durante muitos anos a preocupação 

do estreitamento na relação universidade-empresa estava diretamente ligada à tecnologia, 

deixando de lado a aplicação dos modelos de gestão gerados em ambiente acadêmico.  

A “distância” entre a pesquisa acadêmica e industrial tem sido utilizada para tentar 

explicar como a primeira pode beneficiar a segunda (e vice-versa). Grande variedade de estudos 

se concentra em dois conceitos principais: a distância geográfica e a cognitiva (BALCONI et al., 

2004). 

A preocupação da extensão é justamente estreitar esse relacionamento entre academia e 

comunidade atendida, o que para a Administração resulta em estreitamento das relações com as 

empresas da região. 

Diante disso, o Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo de Foz do Iguaçu através de sua 

ação no Programa Bom Negócio Paraná busca eliminar as barreiras entre o conhecimento 

científico e o conhecimento empírico, prático, atuando diretamente com os empresários, 

empreendedores e gestores de negócios quer seja oferecendo cursos de gestão, quer seja 

orientando os seus processos através de consultorias locais. 

                                                           

1 Rosely Cândida Sobral, mestre em Administração, rsobral31@yahoo.com.br; Valdir Serafim Junior, Mestrando em 
Desenvolvimento Rural, jr_serafim@hotmail.com; Daniela Savi, graduada em Administração; Débora Karoline 
Bastos, graduada em Administração; Hiago Ricardo de Mello Francisco, graduado em Administração, 
consultores.nucleofoz@gmail.com 
2 Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – SETI e Universidade Sem Fronteiras - USF 
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Desta maneira, o presente artigo evidencia o trabalho realizado pelo NAE e sua 

contribuição para a disseminação do conhecimento e do saber científico. 

 

Contexto da ação  

O Programa Bom Negócio Paraná, através do seu Núcleo de Apoio ao 

Empreendedorismo de Foz do Iguaçu (NAE) que foi criado em janeiro de 2013, promove ações 

de capacitação e consultoria empresarial aos micro, pequenos e médio empreendedores, 

atendendo os municípios da região de Foz do Iguaçu. 

A equipe é composta por dois docentes, um que coordena e outro que orienta as 

atividades; três consultores recém-formados e três graduandos. A formação é multidisciplinar 

envolvendo atualmente as áreas de administração e ciências contábeis.  

  

Detalhamento das atividades  

A formação de turmas é realizada da seguinte maneira: primeiramente entra-se em 

contato com os municípios através de parcerias com a prefeitura, banco do empreendedor ou 

associação comercial.  

Depois de formada as turmas é necessário estabelecer um calendário de aulas. São 

ministradas 66 horas/aulas distribuídas em 05 módulos de gestão: Financeira, estratégica, 

comercial, pessoas e marketing. 

A população beneficiada com este Programa, através do NAE Foz do Iguaçu pode ser 

percebida através do Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 – População atendida pelo NAE-FOZ distribuída por município 

NAE Município IDH Total de 
habitantes 

Distância da Sede 

UNIOESTE 
Foz do Iguaçu 

Foz do Iguaçu 
Santa Terezinha de Itaipu 

Medianeira 
Ramilândia 

Serranópolis do Iguaçu 
Itaipulândia 

Missal 
Matelândia 

Vera Cruz do Oeste 
Diamante do Oeste 

São Miguel do Iguaçu 

0,751 
0,738 
0,763 
0,630 
0,762 
0,738 
0,608 
0,642 
0,699 
0,644 
0,704 

256.088 
20.841 
41.817 
4.134 
4.568 
9.026 
10.474 
16.078 
8.973 
5.027 
25.769 

0 
11 
60 
95 
94 
73 
75 
70 
190 
136 
30 

Fonte:  SETI -  Mapa de atendimento por  região  (2013) 
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A equipe procura também utilizar os dados produzidos no Programa para desenvolver 

outras pesquisas e confrontar os dados entre cidades, entre empreendedores, ramo de atividade a 

fim de traçar um perfil do empreendedor da região atendida pelo NAE-FOZ. 

 

Análise e discussão  

A proposta do projeto de extensão “Programa Bom Negócio Paraná” busca compartilhar 

o conhecimento produzido no ambiente acadêmico com os empreendedores, bem como as 

experiências empresariais e de relacionamentos dos empreendedores com a equipe do NAE-

FOZ. 

Balconi et al. (2004) afirmam que a troca de conhecimentos tácitos entre pesquisadores 

acadêmicos e empresariais requer que ambos compartilhem algumas semelhanças e/ou códigos 

de conduta (tanto nas relações comerciais, quanto no compartilhamento aberto de informações). 

Essa relação coexiste numa via de mão dupla, interagindo constantemente para o aprimoramento 

da equipe de trabalho bem como para as práticas de gestão dos empresários participantes do 

Programa. 

Diversos autores colaboram afirmando que nos últimos anos muito da produção 

acadêmica tem seu amparo nos estudos de casos organizacionais, o que sugere uma participação 

ativa das empresas pesquisas e o uso das análises, resultados e conclusões para a melhoria 

contínua do processo de gestão nestas empresas estudadas e podendo ir além, e servir de 

referência para outras aplicações e estudos. (SEGATO, 1996; MARCOVITCH, 1999;  

Não é de hoje que a relação universidade-empresa traz benefícios mútuos. Segundo 

Etzkowitz (2009), entre as razões que explicariam esta ampliação das relações universidade-

empresa estariam, do lado das empresas: a) custo crescente da pesquisa associada ao 

desenvolvimento de produtos e serviços necessários para assegurar posições vantajosas num 

mercado cada vez mais competitivo; b) elevado ritmo de introdução de inovações no setor 

produtivo e a redução do intervalo de tempo que decorre entre a obtenção dos primeiros 

resultados de pesquisa e sua aplicação; 

Do lado da universidade, as motivações principais seriam: a) a dificuldade crescente para 

obtenção de recursos públicos para a pesquisa universitária e a expectativa de que estes possam 

ser proporcionados pelo setor privado em função do maior potencial de aplicação de seus 

resultados na produção; b)interesse da comunidade acadêmica em legitimar seu trabalho junto à 

sociedade que é, em grande medida, a responsável pela manutenção das instituições universitárias. 

Trazendo essa discussão teórica para os resultados do NAE-FOZ percebe-se que esta 

interação tem gerado muito conhecimento. Relato de participantes que afirmam estar utilizando 



 

 
Revista Extensiva – A Extensão em foco | Cascavel | nº 2, p. 16-19 

P
ág

in
a2

9
 

técnicas mais aprimoradas, ferramentas de gestão e até mesmo mudança na maneira de ver e 

tratar com seus recursos humanos mostra o quanto a academia tem-se aproximado do 

empresariado. 

As maiores contribuições estão evidentes nas consultorias desenvolvidas nestes mais de 

dois anos. Empreendedores informais que formalizaram seus negócios; empresas que apostaram 

em parcerias e aumentaram sua segmentação de mercado e consequentemente seus lucros; 

empresários que visualizaram a importância do marketing, da identidade visual para evidenciar e 

fixar sua imagem organizacional. 

 

Conclusões e considerações finais 

O Programa Bom Negócio Paraná através do seu Núcleo em Foz do Iguaçu tem tido 

resultados nunca antes atingidos por um projeto de extensão. Primeiramente por pertencer a um 

programa vinculado à SETI, com apoio financeiro do Fundo Paraná, que na área de 

Administração foi o primeiro edital oferecendo tais aportes; segundo por ter a parcerias das 

prefeituras, agentes de fomento e associações comerciais. 

O comprometimento da equipe multidisciplinar no desenvolvimento desta proposta tem 

sido a mola propulsora da integração entre a universidade e as empresas envolvidas neste projeto. 

Assim como a ação coordenada dos docentes envolvidos junto aos municípios mostrando a 

importância da academia na melhoria do processo de gestão faz deste projeto algo que deva ser 

continuado assim como a melhoria deve ser contínua, na empresa, na academia e na vida. 

 

Referências: 
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AÇÕES PARA A HIGIENIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO 
ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS) DO MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL1 2 
 

 
Área Temática: Cultura 

 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no projeto 
de extensão “Ações para a Higienização, Catalogação e Digitalização do Acervo do Museu da 
Imagem e do Som (MIS) do Município de Cascavel”. O projeto é resultado de uma parceria, 
firmada em 2009, entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de 
Marechal Cândido Rondon e a prefeitura do município de Cascavel. As atividades são 
desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná (CEPEDAL) e 
consistem na higienização, catalogação, digitalização e a inserção no site do Museu da Imagem e 
do Som (www.cascavel.pr.gov.br/museu) de um conjunto de fotografias (cerca de 40 mil) que 
retratam diferentes aspectos sobre a história do município de Cascavel e da região.  
 
Palavras-chave: museu, fotografias, digitalização. 

 

Introdução 

 O objetivo deste artigo é descrever algumas das atividades desenvolvidas no projeto de 

extensão “Ações para a Higienização, Catalogação e Digitalização do acervo do Museu da 

Imagem e do Som (MIS) do Município de Cascavel”. Este projeto resulta de convênio firmado 

em 2009 entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a Secretaria de Cultura do 

Município de Cascavel. As ações são executadas no Núcleo de Pesquisa e Documentação Sobre o 

Oeste do Paraná (CEPEDAL), o qual é um órgão complementar vinculado ao Centro de Ciências 

Humanas, Educação e Letras – CCHEL da Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon, 

sendo um dos principais objetivos do Núcleo pesquisar e salvaguardar documentos referentes à 

região oeste do Paraná e as populações fronteiriças a ela vinculadas.  

 O Museu da Imagem e do Som de Cascavel está localizado no Centro Cultural Gilberto 

Mayer em Cascavel e conta com um acervo de 40 mil fotografias. Os temas observados nas 

fotografias abrangem diversos assuntos, relacionados à politica, economia e cultura do munícipio 

de Cascavel e região.  

 

                                                 
1 Autores: Marcio Antônio Both da Silva, Professor Doutor do curso de História na Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon, e-mail: marcioboth@gmailcom;  Kellin Caroline Schöne, e-mail: 
kellin.schone@hotmail.com; Andressa Scarpelini da Silva, e-mail: andressascarpeline@hotmail.com; Felipe Eduardo 
Nenevê, e-mail: fe_lipe_34@hotmail.com; Paulo Cesar Nunes da Silva, e-mail: pcjasp@hotmail.com; Acadêmicos do 
curso de História na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon.  
2 O projeto é contemplado com bolsa da Fundação Araucária e conta com o trabalho de estagiários(as) contratados 
pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Cascavel. Este artigo compõe parte dos resultados das 
atividades desenvolvidas no projeto de extensão “Ações para higienização, catalogação e digitalização do acervo do 
Museu da Imagem e do Som (MIS) do município de Cascavel/PR”. 
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Contexto da ação 

 São realizadas no projeto atividades de higienização, catalogação, digitalização e inserção 

das cópias digitais das fotografias no site do Museu. A equipe do MIS sediada em Cascavel é 

responsável por enviar as fotografias já identificadas para serem conferidas e higienizadas pelos 

membros da equipe que atuam no CEPEDAL. Após a higienização é realizado o processo de 

digitalização, em que são recortadas as fotografias e gravadas em DVD’s para serem enviadas de 

volta ao Museu juntamente com as pastas físicas. Além disso, realizamos o processo de 

cadastramento, inserção e descrição do conteúdo das imagens no site do Museu. Até o momento, 

julho de 2015, o montante de fotografias inseridas no site é de 27.406. 

 

Detalhamento das atividades  

 Primeiramente, devemos apontar que a equipe do MIS de Cascavel realiza o processo de 

organização das fotografias em pastas, em que as fotos ficam separadas por folhas A4. O museu 

também produz os catálogos com as informações referentes a cada iconografia. As pastas são 

enviadas do Museu de Cascavel para o CEPEDAL, onde realizamos as atividades do projeto, que 

consistem na organização das fotografias, higienização, digitalização, gravação de DVD’s e, por 

fim, sua inserção no site da prefeitura de Cascavel (www.cascavel.pr.gov.br/museu).  

 Após recebido o material, executamos o trabalho de conferência, verificamos a 

quantidade de pastas e fotografias vindas, dando início ao trabalho de higienização, processo que 

consiste na limpeza do material. Nesse momento devemos usar materiais específicos, que são 

pincéis macios para a remoção de resíduos na parte impressa da foto e pincéis de sardas grossas 

para a remoção de impurezas da parte inversa, este último pincel não pode ser utilizado na parte 

impressa, pois pode causar abrasões na superfície da fotografia. Outro material utilizado nesta 

etapa é a “bucha”, que confeccionamos utilizando pó de borracha envolto em pano de algodão, 

que serve para higienizar o verso da fotografia.  

 Durante o processo de limpeza também realizamos a numeração das fotos. Este trabalho 

consiste em anotar no verso de cada foto a numeração que vem escrita nas folhas que as separam 

e que é produzida pela equipe do MIS de Cascavel. Este trabalho é importante, pois durante o 

processo de digitalização conseguimos manter uma melhor organização da ordem das fotos, que 

deve ser mantida, pois também devem combinar com a ordem de informações das descrições 

enviadas pelo MIS.  

 Após esses processos de higienização e numeração, realizamos o trabalho de digitalização 

das fotografias. Nesta etapa, as fotos são depositadas em ordem sobre a superfície do scanner, 

após digitalizadas, são recortadas individualmente. Neste momento também é feita a conferência 
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da ordem das fotografias recortadas e a gravação das cópias digitais em DVD’s. Cada DVD deve 

conter uma pasta original com o scanner completo, uma pasta das fotografias recortadas em 

baixa resolução em formato JPEG e uma pasta com as fotografias recortadas em alta resolução 

em formato TIFF. Utilizamos as cópias digitais em formato JPEG para inserção no site online, 

pelo fato de serem menos pesadas. As fotos em formato TIFF podem ser utilizadas 

posteriormente para produção de painéis, pôsteres, entre outros.  

 Além do mais, o DVD gravado também contém o catálogo em Microsoft Word com as 

informações que correspondem a cada foto. Com essa etapa concluída, enviamos de volta ao 

Museu os DVD’s, juntamente com as pastas físicas correspondentes. Por último é realizado o 

processo de cadastramento das cópias digitais no site da prefeitura de Cascavel. Momento em que 

as descrições enviadas pela equipe do Museu são inseridas no site. A catalogação consiste em 

cadastrar online informações como a data da fotografia, os créditos, por quem foi identificada, 

quem a doou ou emprestou ao Museu, o tamanho, a cor e a legenda/descrição. Também são 

preenchidos campos (Tema, Assunto e Galeria) que classificam as fotografias objetivando facilitar 

as pesquisas e a localização no site.  

 

Análise e Discussão  

 É de fundamental importância destacar que este projeto de extensão contribui para 

possibilitar e facilitar o acesso dos pesquisadores e da população em geral às fotografias, pois caso 

não fossem digitalizadas só poderiam ser consultadas in loco no Museu. Além disso, a execução do 

projeto contribui na preservação do acervo fotográfico, da memória e da história do município de 

Cascavel e da região oeste do Paraná como um todo. Uma análise rápida do trabalho realizado 

indica a importância cultural e social do projeto. Diversos temas podem ser estudados a partir das 

fotografias, tais como a ocupação do território, as populações envolvidas nesse processo, o 

cotidiano, as festas, eventos cívicos, etc. Enfim, são imagens que contam história, portanto, são 

fontes importantes e diferenciadas na compreensão da sociedade e da sociabilidade que 

particularizam a região oeste do Paraná. 

 

 

Conclusões e considerações finais 

 O projeto de extensão até agora descrito tem enorme relevância no que concerne à 

pesquisa, o ensino e a extensão, visto que, além do que foi relatado até aqui, cumpre função 

essencial no sentido de aproximar a população em geral dos trabalhos que são desenvolvidos no 

meio acadêmico. Permite aos professores e estudantes dos diferentes níveis, (fundamental, médio 
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ou superior) o acesso ao acervo digital, constituindo-se assim um importante instrumento para 

realização de pesquisas. Possibilita também que a comunidade de pesquisadores tenha acesso a 

uma quantidade significativa de fontes, que permitem analisar importantes experiências da 

história regional.  

 Ainda dentro deste panorama é importante destacar que o projeto se torna uma 

importante ferramenta para a formação dos estudantes nele envolvidos, pois oportuniza a eles a 

participação em eventos acadêmicos, recebimento de bolsas de estudo e o convívio com a 

pesquisa e a preservação de documentos. Dessa forma, contribui para que adquiram uma 

experiência interdisciplinar muito importante para sua formação.  

 

Referências:  
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CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES À 

SAÚDE DO INDIVÍDUO1 

 

Área Temática: Saúde 

 

RESUMO: A Medicina Complementar e Alternativa cada vez mais têm se tornado objeto de 
políticas incentivadas pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares prevista no Sistema Único de Saúde, buscam abordagens 
que estimulem a promoção, prevenção e recuperação da saúde utilizando métodos naturais, 
pautados na escuta, no acolhimento e no desenvolvimento de vínculos terapêuticos entre usuário, 
família e profissional de saúde, de modo a auxiliar no entendimento do conceito ampliado de 
saúde e no autocuidado. O Programa de Extensão “Re-Vivendo a saúde – Os Benefícios da 
Naturopatia” tem como objetivo, implantar e desenvolver ações de saúde que auxiliem na 
manutenção e recuperação do bem-estar físico e mental de seus participantes. O ingresso dos 
usuários ocorre de forma contínua, por livre demanda. Proporciona atendimento a comunidade 
acadêmica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – campus de Cascavel e do Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná, bem como a comunidade externa do bairro Faculdade. O 
presente estudo tem por finalidade relatar, por meio do relato de experiência, o uso das Práticas 
Integrativas e Complementares ofertadas pela atividade de extensão. A Acupuntura e a Terapia 
Floral são as práticas mais procuradas pela comunidade atendida. Por outro lado, as demais 
especialidades são menos solicitadas, fato esse atribuído ao pouco conhecimento sobre as 
mesmas. O Programa nos permite reconhecer que as Práticas Integrativas e Complementares 
trabalham baseadas na visão humanística e holística sendo parte integrante da Atenção Primária a 
Saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Integrativas e Complementares, Promoção à Saúde, Extensão, 

Atendimento Multidisciplinar. 

 

Introdução  

A Medicina Complementar e Alternativa (MCA) cada vez mais têm se tornado objeto de 

políticas incentivadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (BRASIL, 2013). Países 

Asiáticos, Americanos e Europeus, entre outros, já incluíram as terapias naturais e tradicionais 

nos seus sistemas de saúde. Ressalta-se o Sri Lanka, cujo governo criou o Ministério de Medicinas 

Indígenas para preservar e promover as práticas das terapias tradicionais, principalmente, a 

milenar Terapia Ayurvedica, que atende mais da metade da população do país em hospitais 

                                                 
1 Autoras: Sheila Karina Lüders Meza, Farmacêutica, Mestre, Docente do Curso de Farmácia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Coordenadora do Programa Re-Vivendo à Saúde – Os Benefícios da 
Naturopatia, sheila.meza@unioeste.br; Fabieli Borges, Enfermeira, colaboradora do Programa Re-Vivendo a Saúde – 
Os Benefícios da Naturopatia; Gleicy Kelly Teles da Silva,; Laurinda de Matias,; Camila Fatima Marcelino do Carmo, 
Acadêmica do Curso de Enfermagem; Layla Lunardi de Souza, Acadêmica, Curso de Fisioterapia; Kelly Aparecida 
Guimarães, Fisioterapeuta, colaboradora do Programa Re-Vivendo a Saúde – Os Benefícios da Naturopatia; Cinthia 
Magro, Acadêmica, Curso de Letras. 
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públicos. 

No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPICs) 

prevista no Sistema Único de Saúde é considerada referencial, reconhece e normatiza as seguintes 

áreas de atuação: Medicina Tradicional Chinesa (MTC) – Acupuntura, Homeopatia, Plantas 

Medicinais e Fitoterapia, bem como o Termalismo Social/Crenoterapia. Ademais, a referida 

portaria deixou um valioso precedente para a inclusão de outras técnicas complementares, por 

meio da citação da Lei No 8.080/90 e pelo Plano “Estratégias da OMS sobre a Medicina 

Tradicional 2002 – 2005”. 

A PNPICs faz parte da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), desde o ano de 

2006, uma vez que a sintonia entre as duas é marcante. A PNPICs por sua vez, busca abordagens 

que estimulem a promoção, prevenção e recuperação da saúde utilizando métodos naturais, 

pautados na escuta, no acolhimento e no desenvolvimento de vínculos terapêuticos entre usuário, 

família e profissional de saúde, de modo a auxiliar no entendimento do conceito ampliado de 

saúde e no autocuidado (BRASIL, 2006). 

 

Contexto da ação 

Mesmo a Medicina Moderna tendo evoluído significativamente em aspectos que buscam 

descrever fenômenos sociopsicobiológicos envolvidos na saúde ou na doença, há também uma 

crescente insatisfação das pessoas que buscam, por meio das Práticas Integrativas, a 

resolutividade de seus problemas, sejam eles de origem psíquica ou biológica.  

 Nesse sentido em meados do ano de 2008 nasce à ideia de se desenvolver um trabalho 

voltado para estas práticas e em abril de 2009 o Programa de Extensão “Re-Vivendo a saúde – 

Os Benefícios da Naturopatia” inicia as suas atividades.  

O programa tem como objetivo implantar e desenvolver ações de saúde que auxiliem na 

manutenção e recuperação do bem-estar físico e mental de seus participantes. Dentre as 

especialidades ofertadas temos atividades que compõem as PNPICs bem como aquelas voltadas 

para a Medicina Ocidental. 

 

Detalhamento das atividades 

O Programa atende a comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – campus de Cascavel e do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Atende 

também, pessoas da comunidade residentes no bairro Faculdade do município de Cascavel. 

Dentre as especialidades que compõem a PNPICs e são ofertadas pelo Programa estão: a 

Terapia Floral, o Reiki, o Jin Shin Jyutsu®, o Yoga, o Shiatsu, a Iridologia, a Quiropraxia, a 
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Medicina Vibracional, a Meditação, a Acupuntura, a Reprogramação Biológica, a Constelação 

Familiar, o Psych-k®, a Massagem Terapêutica, a Fitoterapia e a Cinesiologia Quântica. 

Temos ainda atendimentos na área de Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Psiquiatria e 

Reabilitação Física como o Pilates. O ingresso dos usuários ocorre de forma contínua, por livre 

demanda.  

No primeiro momento é feito um cadastro inicial onde constam dados pessoais, 

econômicos e a manifestação de interesse pelo Programa. Posteriormente, o usuário é avaliado 

por meio da consulta de enfermagem, recebe as orientações relacionadas ao seu estado de saúde e 

então é encaminhado para a atividade em que se escreveu. Havendo necessidade, o mesmo 

poderá ser referenciado para as demais especialidades caracterizando a assistência 

multidisciplinar. Ao término deste “ciclo” o participante é redirecionado à consulta de 

enfermagem para uma reavaliação.  

 

Análise e discussão 

As PICs compreendem a necessidade dos participantes em buscarem hábitos de vida mais 

saudáveis, oportunizando a participação em atividades que permitam o relaxamento e uma maior 

conexão entre o fisiológico, o mental e o espiritual. Nesta perspectiva, percebe-se uma tendência 

por essa forma de assistência.  

A Acupuntura e a Terapia Floral são as PICs mais procuradas pela comunidade atendida. 

As principais queixas relatadas foram dores musculares, os quadros de hipertensão, ansiedade, 

cefaleia e estresse. A utilização de ambos os tratamentos apresentou resultados positivos para as 

enfermidades crônicas e agudas observadas nos usuários, desta forma verificou-se a diminuição e 

o alivio dos sintomas. Por outro lado, as demais especialidades são menos solicitadas, fato esse 

atribuído ao pouco conhecimento sobre as mesmas.  

Decorrente disso, uma das ações propostas pelo Programa é promover junto à 

comunidade, atividades com o intuito de divulgar novas formas de assistência a Saúde e seus 

benefícios, ressaltando sempre que as mesmas atuam como complemento e não como uma 

forma de substituição da Medicina Ocidental. 

  

Conclusão e Considerações finais  

Segundo o Ministério da Saúde o desenvolvimento da Política Nacional de Medicina 

Natural, bem como das PICs faz parte da continuidade do processo de implantação no SUS, pois 

cumpre com os princípios e diretrizes do Sistema, atuando nos campos da prevenção de agravos, 

promoção, manutenção e recuperação da saúde considerando o indivíduo em sua integralidade.  
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Com essa experiência podemos aprimorar nossos conhecimentos técnico-científicos 

acerca dos benefícios proporcionados por estas práticas, as quais trabalham baseadas na visão 

humanística e holística dos indivíduos alcançado resultados significativos. O Programa nos 

permite reconhecer que além das práticas tradicionais, as PICs são parte integrante das ações que 

compõem a Atenção Primária a Saúde. 
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DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA 

DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – NEDDIJ, CAMPUS 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014 A 

FEVEREIRO DE 201512 

 

Área Temática: Direito e Justiça. 

 

Resumo: O trabalho em análise pretende apresentar as atividades do projeto NEDDIJ - Núcleo 
de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude na comarca de Marechal Cândido 
Rondon/PR, no período de julho/2014 a fevereiro/2015. Além disso, objetiva-se difundir as 
características do programa, suas metas e finalidades, de forma a demonstrar seu relevante papel 
na comunidade externa e, também, trazer ao público estatísticas sobre os atendimentos realizados 
no período. 
 

Palavras-chave: Direito; Criança; Adolescente.  

 

Introdução 

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

projeto desenvolvido pelo Governo do Estado do Paraná/ SETI (Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) que possui atuação em diversas cidades do estado, sendo 

elas: Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Maringá, Londrina, 

Paranavaí, Ponta Grossa, Guarapuava e Jacarezinho (nestas cidades há campus de universidades 

estaduais que ofertam curso de graduação em Direito). Em Marechal Cândido Rondon, o projeto 

é realizado junto à Unioeste (Universidade do Oeste do Paraná), em local cedido pela instituição 

de ensino, junto ao bloco destinado às práticas jurídicas.  

Desde o ano de 2007, o NEDDIJ desenvolve suas atividades visando prestar auxílio 

jurídico gratuito à população da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no que tange às 

necessidades e direitos das crianças e dos adolescentes. Promove, ainda, a defesa dos adolescentes 

envolvidos na prática de atos infracionais. Deste modo, o projeto possui relevância no 

                                                           
1  Autores: Celito de Bona, Professor Coordenador do NEDDIJ, E-mail: celitodebona@hotmail.com; Luciano 
Caetano,  bolsista recém-formado em  Direito pela Unioeste, E-mail: lucianocaetano2013@bol.com.br, Ramon 
Grabriel Conti, bolsista de graduação em Direito, E-mail: ramon_conti_@hotmail.com; Fernanda Diemer, Bolsista 
de graduação em Direito, E-mail: fer-diemer@hotmail.com; Daniele Cristina Elsner, Bolsista de graduação em 
Direito, E-mail: dani.elleelsner@hotmail.com, Franciele Pinheiro, Bolsista de graduação em Direito, E-mail: 
francieli.pinhheiro@gmail.com; Rosana Camila Ruch, Bolsista recém-formado em Direito, E-mail: 
camilaruch@gmail.com 
2 O Projeto Incubadora dos Direitos Sociais - Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – 
NEDDIJ, custeado com recursos do Fundo Paraná e da Secretária de Estado, Ciência e Tecnologia – SETI, por 
meio das respectivas dotações orçamentárias, constitui um subprograma de extensão “Universidade sem Fronteiras” 
– SETI USF. 

mailto:dani.elleelsner@hotmail.com
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atendimento aos casos em que a infância e a juventude figuram como titular de direitos ou de 

obrigações, uma vez que, junto com a rede governamental, constitui um sistema de garantias e de 

direitos das crianças e adolescentes, bem como propicia pesquisa e estudo sobre a temática.  

 

Contexto da Ação 

O NEDDIJ/Marechal Cândido Rondon desenvolve suas atividades desde o ano de 2007, 

sendo que foi criado por meio do convênio nº 11-1/2005, firmado entre a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná e a Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia – SETI, tendo sido renovado 

no ano de 2014, por meio do Termo de Convênio 30/2014, Edital 03\2014, com o objetivo 

precípuo de consolidar uma estratégia de atendimento e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente que se encontram em situação de risco ou tenham seus direitos violados ou 

ameaçados, bem como ao adolescente a quem se atribua a prática de atos infracionais. 

O NEDDIJ, destarte, é membro da Comissão Especial do SINASE – Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo, atuando junto à rede de proteção. 

 

Detalhamento das Atividades 

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

promove atendimentos à população oferecendo-lhes orientação jurídica, encaminhamentos às 

esferas legais e administrativas e patrocinando causas relacionadas à infância e a juventude em 

todas as suas fases: guarda e regulamentação de guarda, regulamentação de visitas, defesa de 

adolescentes em representações de ato infracional, ações de registros públicos (nascimento e 

retificação), investigação de paternidade e encaminhamento para tradução de registros de 

nascimento oriundos do estrangeiro.  

Ainda, intervém administrativamente ou judicialmente na defesa dos direitos das crianças 

e adolescentes, prestando assistência jurídica gratuita aos adolescentes a quem se atribua a prática 

de atos infracionais; analisa autos de processos judiciais e administrativos; elabora peças jurídicas; 

participa de audiências judiciais e atende e orienta a comunidade externa, garantindo a proteção 

dos interesses de crianças e adolescentes em todas as áreas do Direito. 

Realiza, acrescente-se, trabalhos de pesquisa, teóricos e práticos, visando a ampliação de 

conhecimentos na área de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente carentes, 

residentes na Comarca de Marechal Cândido Rondon-PR; produz, publica e apresenta trabalhos 

científicos relacionados à área de atuação do projeto e realiza palestras junto aos Conselhos 

Tutelares da comarca e escolas estaduais e municipais, a fim de divulgar e instruir a respeito do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação correlata, para que sejam devidamente 
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aplicados e conhecidos por todas as instâncias da sociedade, objetivando melhor convivência 

entre pais, alunos e professores dentro da esfera escolar e social. 

 

Análise e discussão 

No que tange aos atendimentos prestados e procedimentos atendidos no período de 

julho/2014 a fevereiro/2015, tem-se os seguintes dados: 412 atendimentos à população, sendo 

realizados esclarecimentos, informações e propositura de ações acerca dos direitos da infância.  

Destes atendimentos, resultaram: 25 ações de guarda, 22 acordos extrajudiciais, 03 ações 

de investigação de paternidade, 03 ações de registros públicos, 02 ações de visitas, 02 ações de 

adoção e 01 ação de alimentos gravídicos. Além destes, houve 17 apurações de atos infracionais, 

dentre os quais: tráfico e uso de drogas, furto, roubo, porte ilegal de armas, desacato e lesão 

corporal.  

Salienta-se que, em 100% das ações de ato infracional apuradas na Comarca de Marechal 

Cândido Rondon, no período mencionado, o NEDDIJ foi nomeado para fazer a defesa. No 

período em comento, o Núcleo realizou cerca de 97 audiências na Vara da Família, Infância e 

Juventude, fazendo a defesa dos hipossuficientes e dos adolescentes em conflito com a lei. 

Estima-se que, por ano, tramitam sobre a égide do NEDDIJ aproximadamente 150 processos 

nas mais variadas áreas. 

Todas as atividades do NEDDIJ são realizadas através dos bolsistas, com orientação dos 

profissionais recém-formados. Os bolsistas de graduação possuem carga horária de 

20h\semanais, atuando no período vespertino. Já o bolsista profissional recém-formado em 

Advocacia exerce carga horária de 40h\semanais. O período de atividades do Núcleo se 

concentra das 8h às 12h, ocasião de expediente interno e das 13h às 17h, momento em que há o 

atendimento à comunidade. 

 

Conclusão 

As atividades do NEDDIJ possuem relevante função social na comunidade externa de 

Marechal Cândido Rondon e região. Através da rede de atendimento específico aos adolescentes 

em conflito com a lei, que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, promove a proteção 

deste grupo, bem como das famílias destes.  

Em contrapartida, o projeto oferece ao acadêmico do curso de Direito e ao profissional 

recém-formado a oportunidade de ingressarem na prática jurídica imediatamente, ampliando seus 

conhecimentos, trabalhando e contribuindo com a universidade que lhe formou. 
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Assim, pode-se afirmar que o projeto é fundamental na defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes em situação de risco, tanto em juízo quanto fora dele, especialmente àqueles que 

não têm condições financeiras de constituir patronos particulares. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO TRÂNSITO PARA ADOLESCENTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO1  

 

 
Área Temática: Saúde 

 

Resumo: A incidência de acidentes de trânsito passou a ser reconhecida como um importante 
problema de saúde pública, que deve ser prioridade em termos de estudos para sua prevenção. 
O objetivo do estudo é o relato de experiências de um estudo piloto sobre educação em saúde no 
trânsito aos estudantes por meio de oficinas de educação em saúde. Essas oficinas fizeram parte 
de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus 
de Foz do Iguaçu. Participaram 18 adolescentes do ensino fundamental e médio de um colégio 
estadual de Foz do Iguaçu, Paraná. Para avaliar o conhecimento acerca do tema, foi aplicado 
questionário semiestruturado. Mediante os resultados, ressalta-se a importância da educação em 
saúde e o incentivo do ensino em saúde no trânsito no ambiente escolar. 
 

Palavras-chave: Acidentes de trânsito; Educação em saúde; Prevenção de Acidentes.  

 

Introdução 

Recentemente, os acidentes de trânsito passaram a ser reconhecidos como um importante 

problema de saúde pública, que deve fazer parte da agenda de prioridades do campo da saúde em 

termos de condução de estudos e esforços para a sua prevenção (JORGE, 1997). Com grandes 

impactos econômicos e sociais, as ocorrências de trânsito tem se revelado uma constante ameaça 

para todos os usuários das vias públicas, contribuindo de forma significativa com uma 

mortalidade e morbidade alta na população de adultos jovens (OLIVEIRA, 2012). 

 Essas mortes correspondem a grande parcela de óbitos em, praticamente, todos os países 

do mundo, ocupando sempre, a segunda ou terceira colocação. No Brasil, as mortes provocadas 

por acidentes de trânsito apresentam-se na segunda posição na ordenação do grupo de causas 

externas, estando atrás somente das mortes por homicídios, que ocupa a primeira colocação 

(CAVALCANTI, 2008). 

 Trabalhar a educação de trânsito no sistema escolar, sobretudo primeiros socorros em 

acidentes de trânsito é trabalhar também a conscientização, as informações, os valores, direitos e 

                                                           

1 Autores: Wesley Martin, Pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Ensino (nível mestrado) da Unioeste 
de Foz do Iguaçu; Aline Suelen Miura, Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná; Samia Quadros, Acadêmica do Curso de Enfermagem; Luana C. Kaufmann, Acadêmica do Curso de 
Enfermagem; Michelly Liberato, Acadêmica do Curso de Enfermagem; Izabelle Medeiros, Elisa Maria Bezerra Maia, 
Graduada em Enfermagem pela Unioeste; Fabio Junior Martins, Especialista em Docência do Ensino Superior. 
Universidade Norte do Paraná de Foz do Iguaçu; Sheila C. Rocha Brischiliari, Doutoranda em Ciências da Saúde – 
UEM, docente do Curso de Enfermagem da Unioeste; Adriana Zilly, Doutora em Ciências Biológicas, docente do 
Curso de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Unioeste; Alessandra Rosa Carrijo, Doutora 
em Enfermagem, docentes do Curso de Enfermagem da Unioeste; Marieta Fernandes Santos, Doutora em 
Enfermagem, docentes do Curso de Enfermagem da Unioeste. 
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deveres do cidadão. Propagar regras de conduta de circulação faz-se urgente, para que haja 

diminuição dos alarmantes índices de mortalidade no trânsito (FERREIRA, 2008). 

 Mediante tal fragilidade, fica evidente que as escolas possuem um papel determinante ao 

que se refere promoção em saúde, evidenciando a importância do treinamento de estudantes 

sobre educação em saúde do trânsito. 

 

Contexto da ação  

 O projeto envolveu acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Campus Foz do Iguaçu, cujo objetivo foi 

difundir conhecimentos de educação em saúde no transito para adolescentes de um colégio 

estadual de Foz do Iguaçu-PR.  

 

Detalhamento das atividades  

 Estudo piloto realizado em um colégio estadual do município de Foz do Iguaçu-PR. A 

população constituiu-se de 18 estudantes, sendo 9 da oitava série do ensino fundamental e 9 do 

segundo ano do ensino médio. A média de idade dos indivíduos foi de 15 anos. 

 Foram oferecidas oficinas de Educação em Saúde no Trânsito para esses estudantes, 

ministradas por uma acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, bolsista do projeto de extensão 

“Educação em saúde: abordando Primeiros Socorros às crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio”. 

As oficinas tiveram duração de 30 minutos cada e ocorreram durante o período de aula. A 

orientação pedagógica utilizada nas oficinas foi a da problematização. A realidade dos 

participantes, experiências, conhecimentos prévios, opiniões, dúvidas e estratégias utilizadas no 

dia-a-dia para atendimento de urgências, bem como as tomadas de decisão necessárias em 

ocorrências de trânsito foram levados em conta. 

 Como avaliação dos conhecimentos antes da execução das oficinas, foi aplicado um 

instrumento semiestruturado sobre a tomada de decisão ao se deparar com acidentes de trânsito. 

A coleta de dados ocorreu após o Consentimento Livre e Esclarecido do diretor da instituição de 

ensino e dos professores das turmas que receberam a intervenção. Consideraram-se os aspectos 

éticos relacionados à pesquisa com seres humanos contidos na Resolução 466/2012 – CNS/MS, 

parecer favorável do CEP/ UNIOESTE, sob nº. 861.930/2014. 
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Análise e discussão  

 Quando questionados a respeito de ter presenciado algum tipo de acidente de trânsito, 14 

participantes (77,7%) responderam que já observaram ocorrências envolvendo carros e motos. 

Resultados similares foram encontrados em um estudo realizado por Machado, et al. (2011) no 

qual apontou que 86,66% de seus entrevistados relataram ter presenciado alguma situação de 

emergência. Esses índices são elevados e deve-se levar em consideração que a realização de 

procedimentos incorretos ou falta de socorro imediato contribuem para o agravamento do estado 

da vítima, podendo levar a sequelas e/ou até mesmo ao óbito. 

 Quanto a informações básicas de primeiros socorros a serem prestados nessas situações, 

13 participantes (72,2%) responderam não saber o que fazer nesses casos e 5 (27,7%) 

responderam que deve-se chamar o socorro e não mover a vítima no local, pois pode prejudicar 

seu estado de saúde. Corroborando com esse resultado, Pergola e Araújo (2009) mencionam que 

apesar de sua grande relevância para a saúde pública, infelizmente o estudo sobre primeiros 

socorros é pouco disseminado entre a população, prevalecendo o desconhecimento sobre o tema, 

limitando-se apenas aos profissionais da área da saúde e aos poucos que buscam por conta 

própria essas informações.  

 Ao observar algum acidente de trânsito, é comum o impulso de querer ajudar, mesmo 

sem os devidos cuidados necessários. Dependendo da conduta realizada, o estado de saúde da 

vítima pode se agravar. Assim, questionados quanto a procedimentos que podem complicar a 

situação das vítimas, 8 participantes (44,4%) responderam ter conhecimento em alguns casos 

específicos, como em fraturas, crises convulsivas, ferimentos e corpo estranho no organismo. No 

entanto, 10 indivíduos (55,3%) responderam não saber sobre procedimentos que expõe a vida do 

acidentado em risco. Vale ressaltar que um atendimento rápido, objetivo, eficaz e prestar o 

atendimento adequado até que o serviço de Resgate chegue ao local do acidente aumenta as 

chances de sobrevida (MACHADO et al., 2011). 

 Quanto à importância da adequada sinalização no local de um acidente de trânsito, todos 

os estudantes responderam a respeito da prevenção de outros acidentes. Situações de perigo vão 

ocorrer caso demore a sinalização de forma adequada. Todavia, algumas regras são fundamentais 

para que essa medida preventiva seja eficaz, tal como realizar a sinalização antes do local do 

acidente ser visível e manter a fluidez do tráfego para que o deslocamento das viaturas de socorro 

chegue ao local no menor tempo possível (FERREIRA, 2010). 
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Conclusões e considerações finais 

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

oficinas sobre saúde no trânsito nas escolas, uma vez que a proposta continuada desta ação 

poderá proporcionar não somente mais qualidade na formação dos futuros condutores, mas 

também na formação de jovens para exercício da cidadania, ajudando na minimização dos índices 

de mortes e de acidentes de trânsito.  
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FORMAÇÃO PARA PROFESSORES QUE LECIONAM A DISCIPLINA DE 
MATEMÁTICA ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL 5O E 6O ANO1 

 
 

Área Temática: Educação 
 
Resumo: Relatamos, neste artigo, uma experiência investigativa a respeito da “formação de 
professores de Matemática e algumas dificuldades encontradas no processo de transição dos 
alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental” em escolas públicas do município de Assis 
Chateaubriand, Paraná. Para isso, realizamos um Grupo de Estudos, cujos apontamentos estão 
voltados para as dificuldades e as causas que levam a conflitos encontrados no processo de 
ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática. Além disso, promovemos discussões a 
respeito da formação de professores que atuam na Educação Básica, especialmente os que atuam 
nos anos iniciais. Tivemos por objetivo analisar a formação de professores e sua relação com o 
processo de ensino e aprendizagem de Matemática na transição do 5º para o 6º ano. Os temas 
investigados foram: a formação inicial do professor de 5º ano e do professor do 6º ano; o 
investimento na formação do professor, a aprendizagem matemática, alguns mitos sobre a 
Educação Matemática e suas consequências para o Ensino Fundamental. Os resultados 
indicaram, entre outros, a existência de dificuldades no diálogo entre as modalidades de ensino, a 
falta de tempo dos professores e a imaturidade dos alunos. Dessa maneira, verificamos ser 
necessário produzir encaminhamentos que promovam o diálogo entre as disciplinas e deem 
continuidade aos conteúdos adquiridos pelos alunos. 
 
Palavras-chave: Formação de Professor; Projeto de Intervenção na Escola; Processo de 
Transição; Ensino Fundamental.  
 

Introdução 

O estudo a respeito de formação de professores e as dificuldades no processo de 

transição dos estudantes do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental, especificamente no ensino 

da Matemática, justifica-se pela intencionalidade de estudar os obstáculos encontrados por 

estudantes, professores e gestores nesse processo de transição de um ano escolar para outro. Para 

tanto, observamos as possíveis causas que levam aos conflitos encontrados no processo de 

ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática2. Percebemos que esse processo de transição 

do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental envolve uma variedade de questões a serem 

investigadas, porém dada a limitação da análise, detemo-nos ao ensino, à aprendizagem e aos 

encaminhamentos metodológicos que acarretam problemas no rendimento escolar em 

Matemática nessa fase.  

                                                           

1 Autores: Sérgio Aparecido Mestriner, Professor da rede estadual de Educação Básica/discente do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), smestriner@seed.pr.gov.br; Vanessa L. C. de Almeida 
Klaus, Mestre, vanessa_matematica@yahoo.com.br. 
2 Este trabalho é um recorte do Artigo Final intitulado: A formação matemática de professores que atuam nos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental e os conflitos no processo de transição do 5o para o 6o ano, apresentado ao PDE, ainda no prelo. O 
artigo divulga os resultados da pesquisa desenvolvida durante o programa, no período 2013-2014. 
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Acreditamos que essas questões relacionam-se, provavelmente, à problemática da 

formação dos professores atuantes nesses anos, considerando que ela pode não ter sido adequada 

para oportunizar aos alunos uma relação de compreensão e simpatia pela Matemática. 

 

Contexto da ação  

 O objeto de estudo e pesquisa do trabalho inicial nasce da observação dos estudantes do 

Ensino Fundamental que, ao ingressarem no 6º ano, apresentam dificuldades na compreensão 

dos conceitos e no desenvolvimento das atividades matemáticas. 

Visando a compreender tais dificuldades, partimos da ideia de que o conhecimento 

matemático é produzido nas relações sociais e históricas e que o indivíduo tem direito de ter 

acesso a esse conhecimento. Portanto, é importante que essas problemáticas estejam no centro 

do processo de formação de professores de Matemática. 

Uma das questões orientadoras do estudo reporta-se às razões que produzem os conflitos 

nesse período escolar: Pode a formação do professor que atua no ensino fundamental de 5º e 6º ano produzir 

conflitos e diferenças no processo de ensino e aprendizagem de Matemática nessa transição? 

Ponte (2002) afirma que a formação inicial de professores tem recebido críticas de vários 

setores, inclusive da academia da área, porque se acredita que os professores recém-formados não 

estão preparados para ensinar.  Os professores universitários, por seu turno, afirmam que “[...] 

tudo o que ensinam acaba por ser varrido pelo conservadorismo da prática de ensino” (PONTE, 

2002, p. 2). Ponte (2002) salienta ainda que, “[...] na sociedade, em geral, parece existir uma 

grande desconfiança em relação à qualidade da formação inicial de professores. Não há dúvida de 

que existe um mal-estar em relação a esta questão [...]” (PONTE, 2002, p. 2). 

Carneiro (1998) acrescenta que o trabalho em sala de aula dos professores de Matemática 

deve ser conduzido por crenças explicitadas pela disciplina, as quais indicam que “[...] o corpo de 

conhecimentos estáticos deve ser transmitido para os alunos da melhor forma possível” 

(CARNEIRO, 1998, p. 2). Essa crença leva os professores atuantes nos diferentes níveis de 

ensino a terem uma maior preocupação com o cumprimento da Proposta Pedagógica Curricular, 

principalmente porque o tempo para desenvolver os conteúdos é limitado e as condições para 

formação que permitem um maior aprofundamento teórico e uma reflexão crítica da realidade 

são relativizadas. Assim, muitos professores “[...] não questionam o que deve ser ensinado, nem 

para que ensinar determinado conteúdo para tais alunos, mas sim o como cumprir sua missão, 

frente a uma série de condições adversas [...]” (CARNEIRO, 1998, p. 2). 
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Detalhamento das atividades  

 Para discutir e analisar o tema, organizamos um curso de extensão em forma de grupo de 

estudos com professores que atuam no 5º ano do Ensino Fundamental (sistema municipal) e 

professores que atuam na disciplina de Matemática no 6º ano (sistema estadual) em escolas 

públicas do município de Assis Chateaubriand – PR. O curso foi ministrado em 40 horas, sendo 

32 horas realizadas em encontros semanais de 4 horas e 8 horas de atividades extraclasse a serem 

realizadas pelo professor participante. 

Além das atividades, aplicamos dois questionários, um de questões objetivas e outro de 

questões discursivas, a fim de diagnosticar, respectivamente: (i) os conflitos e dificuldades 

encontradas por esses professores no ensino de matemática, tendo como foco de análise a 

formação de professores e os encaminhamentos metodológicos utilizados por eles; e (ii) 

formação, concepções de Matemática e seu ensino, conflitos e dificuldades na atuação docente. 

Pesquisamos também os currículos de licenciatura em Pedagogia e em Matemática de 

uma faculdade particular da região (muitos dos participantes frequentaram-na) e de formação de 

docentes, visando a verificar o nível de formação do grupo em questão, ou seja, como se 

compõem os currículos desses cursos.  

 

Análise e discussão  

 Com a aplicação do curso e a análise de algumas discussões, verificamos que, na busca 

por mudanças efetivas no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Matemática, os 

professores do Ensino Fundamental dos anos iniciais apontam para a dificuldade na transmissão 

dos conteúdos, uma vez que apresentam formação inicial que abrange todas as áreas do 

conhecimento, o que pode representar falhas na formação de professores de Matemática e na 

própria formação em Pedagogia. 

Além disso, ao analisar o currículo do curso de Pedagogia, notamos que, geralmente, 

oferta-se apenas a disciplina de metodologia do ensino da Matemática com uma carga horária de 

60 horas, correspondendo a uma menor carga horária de desenvolvimento da Matemática em 

relação ao Ensino Médio da rede estadual. Isso pode ser uma possível causa de defasagem no 

conhecimento da Matemática por professores das séries iniciais. 

Constatamos que o curso de Licenciatura em Matemática oferta apenas 60 horas de 

didática do ensino. Talvez esse aspecto favoreça a discrepância na formação e na prática de 

ensino nas salas de aulas de grande parte dos professores do Ensino Fundamental das séries 

iniciais em relação aos professores das séries finais, a respeito da.  O professor do Ensino 
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Fundamental das séries finais, devido a uma carga horária maior de formação, possui maior 

conhecimento em Matemática, porém apresenta mais dificuldades em transmiti-lo. 

Na fala dos professores, percebemos também que, para ambos os níveis de ensino, tanto 

os professores do curso de Licenciatura em Pedagogia quanto os do curso em Licenciatura em 

Matemática apontam como aspectos prejudiciais para o processo ensino e aprendizagem, na fase 

observada, a falta de tempo, a falta de diálogo entre os professores dos anos iniciais para as finais, 

o número de alunos em sala de aula, a indisciplina e o aprendizado pouco significativo dos 

conteúdos matemáticos. 

 

Conclusões e considerações finais 

 De modo geral, consideramos que este trabalho pode contribuir para um entendimento 

dos problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de Matemática, sinalizando 

para a necessidade de mais discussão e pesquisa sobre a temática. Observamos também que, 

embora ampla, na realidade concreta vivenciada pelos professores desses dois sistemas, ainda 

existem obstáculos no processo de transição do 5o para o 6o ano do Ensino Fundamental. 

Inferimos que a formação inicial dos professores investigados pode influenciar no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática dos alunos nesse momento de mudança. Enfim, nas 

discussões com os participantes do grupo, observamos que a Matemática é uma disciplina que 

agrega valores e que está presente no cotidiano e, por isso, é preciso que sejam implantadas 

mudanças em relação à maneira como conduzimos o seu ensino.  

 

Referências 
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I CURSO DE INICIAÇÃO À IMERSÃO TECNOLÓGICA PARA OS 
SENTENCIADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DO OESTE DO PARANÁ: UM 

RELATO E UMA VIVÊNCIA1 
 

Área Temática: Educação. 
 

Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas como decorrência do 
Projeto de Extensão denominado: I Curso de Iniciação à Imersão Tecnológica para os sentenciados das 
Unidades Prisionais do Oeste do Paraná, que teve início no dia 25 de Julho de 2014 nas Penitenciárias 
Estadual e Industrial de Cascavel (PEC/PIC). Trata-se de um curso preparatório para privados 
de liberdade com o intuito de capacitá-los para frequentarem, posteriormente, o curso Técnico em 
Informática de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação a 
Distância (EaD), que será ofertado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Campus Cascavel-PR. O referido curso faz parte da concepção da Unioeste de prestar serviços de 
natureza socioeducativa, visando contribuir para que a violência social e a reincidência dos 
infratores diminua de modo considerável, oferecendo, pois possibilidades de trabalho e uma 
compreensão ampliada do pertencimento dos apenados a uma vida cidadã. Objetiva também 
realizar uma diagnose da situação educacional dos sentenciados. 
 
Palavras-chave: Imersão Tecnológica; Sentenciados; Penitenciárias do Oeste do Paraná; 
Educação a Distância. 
 

Introdução 

O projeto de extensão intitulado I Curso de Iniciação à Imersão Tecnológica para os sentenciados 

das Unidades Prisionais do Oeste do Paraná trata de, por meio da Extensão Universitária, ofertar um 

curso de formação preparatória aos sentenciados internos nas unidades prisionais de Cascavel – 

PR, como parte integrante de um projeto de maior abrangência denominado Projeto Piloto e-

Sipris. O curso em foco serve de orientação, preparo e apresentação de conhecimentos para a 

entrada nos cursos da Rede e-Tec/Brasil de Nível Técnico Profissional à Distância, ofertado para 

atender os sentenciados internos nas Unidades Prisionais que aderiram ao Projeto Piloto, cuja 

abrangência estender-se-á em nível nacional. Constitui-se de uma carga horária de 40h, sendo 20 

h presenciais e 20h a distância e visa atender um público inicial de 140 estudantes sentenciados. 

Como já mencionado, este projeto de extensão desenvolve-se juntamente com outros cursos e 

atividades integrantes, como a formação de tutores presenciais e a distância e de professores para 

atuarem na modalidade EaD, compondo assim a teia que configura as ações do Projeto e-Sipris. 

                                                           

1 Autores: Beatriz Helena Dal Molin, Pós-doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, e-mail: 
biabem2001@gmail.com; Cassio Frederico Moreira Druziani, Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, e-
mail: cassiodruziani@gmail.com; Francieli Motter Ludovico, Mestre em Letras, e-mail: franludovico@hotmail.com; 
Jéssyca Finantes do Carmo Bozio, Mestranda em Letras, e-mail: jessycabozio@gmail.com; Julia Cristina Granetto, 
Doutoranda em Letras, e-mail: jugranetto@gmail.com; Leidiane Marques de Aguiar, Mestranda em Letras, e-mail: 
leidimarques@gmail.com; Mateus Barth, Graduando em Ciências da Computação, e-mail: barth.mateus@gmail.com. 

mailto:cassiodruziani@gmail.com
mailto:franludovico@hotmail.com
mailto:jessycabozio@gmail.com
mailto:jugranetto@gmail.com
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O projeto e-Sipris é uma espécie de desafio, que busca o desenvolvimento de uma práxis 

que possa alcançar os sentenciados-estudantes, libertando suas mentes de problemas ligados à 

contravenção social e abrindo-as para o conhecimento de novas possibilidades, de estudo e de 

vida mais digna. 

 

Contexto da ação  

O Projeto e-Sipris é um projeto piloto que se concretiza com a participação da 

UNIOESTE, do Ministério de Educação e Cultura (MEC), por meio do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), da Educação Profissional e Tecnológica na 

Modalidade a Distância (Rede e-Tec/Brasil), do Departamento Penitenciário Nacional e do 

Paraná (DEPEN), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Paraná (SEJU), e das unidades 

prisionais: Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC) e 

Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas (PFCAT) - PR. Consiste na oferta de 

um curso técnico de informática na modalidade de Educação a Distância para os sentenciados 

das penitenciárias supramencionadas. Projeto esse destinado a capacitar cidadãos privados de 

liberdade, no intuito de proporcionar a esses a reintegração social e igualmente possibilidades de 

acesso ao mercado de trabalho, além de proporcionar dinamismo na busca de informações, 

otimização da capacidade de comunicação em um ambiente virtual e inserção na metodologia de 

trabalhos e atividades formativas de uma consciência cidadã e participativa.  

O I Curso de Iniciação à imersão tecnológica tem por objetivo dar a conhecer a história da 

informática e a evolução até nossos dias; preparar os sentenciados para a lida com os 

computadores e com a plataforma Moodle, especificamente customizada para o contexto 

idiossincrático do regime penal, formatada dentro de todas as normas de segurança que possam 

garantir um bom desempenho no sentido do acesso restrito ao conhecimento e ao ambiente de 

estudo, mas facultando possibilidades de realizar atividades educativas de qualidade que levem à 

aquisição e produção de conhecimentos, no que concerne ao curso ofertado. O curso, portanto, 

possibilita que os futuros estudantes em Educação a Distância, estejam aptos a participarem do 

projeto e-Sipris. Além disso, visa instruir os sentenciados-estudantes do curso de Informática 

Básica a serem capazes de atender a realização das tarefas propostas pelos professores do curso e 

presentes no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA). 

 

Detalhamento das atividades  

Este projeto de extensão está planejado em módulos, um dos quais teve início no dia 25 

de Julho de 2014 na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC) e Penitenciária Industrial de 
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Cascavel (PIC) com um encontro de oito horas presenciais, no qual se trabalhou o módulo 

introdutório do Curso, com a temática: Origem e História do Computador, o qual abordou a 

apresentação do primeiro computador e das demais gerações dos computadores. O módulo foi 

ministrado por acadêmicos do Curso de Ciências da Computação da Unioeste/Campus Cascavel, 

juntamente com a presença de duas mestrandas em Letras e da Coordenação do projeto. 

Tivemos, inicialmente, como aderentes à proposta do Projeto e-Sipris e, 

consequentemente, a este projeto de extensão, a Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC) e a 

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), as quais selecionaram, por meio de seu corpo 

pedagógico, os sentenciados-estudantes na PEC e na PIC. Esses sentenciados foram reunidos em 

uma “cela” de aula, onde ocorreu o primeiro módulo.  

Para desenvolvimento dessa primeira atividade, adotamos o processo metodológico que 

trabalha teoria e práxis com aulas demonstrativas e imersivas aos cursistas, no sentido de se 

tornarem aptos a entender os processos que envolvem a tecnologia e o ensino aprendizagem com 

interação. 

 

Análise e discussão  

As ações iniciais do Curso contam com 20h presenciais, nas quais foram desenvolvidas 

apenas 8 horas, que foram interrompidas devido às diretivas de segurança nos presídios em 

decorrência da rebelião ocorrida um mês após o início desta atividade de extensão. Sendo assim, 

obtivemos como resultados parciais, uma breve introdução à informática, assim como o 

levantamento, por meio de questionário, do perfil dos sentenciados-estudantes e conhecimento 

prévio que estes possuíam relacionado à informática e uma certeza muito grande de que este 

curso pode trazer muitos avanços para o sentenciado e para a sociedade quando a pena daquele 

for cumprida, recebendo, assim a sociedade, um cidadão mais preparado para o convívio e 

reintegração social. 

 

Conclusões e considerações finais 

Consideramos que, mesmo com o projeto ainda em andamento, devido ao fato de faltar 

12 horas para cumprimento das atividades presenciais, houve um resultado parcial da proposta, 

haja vista que a mesma já despertou nos sentenciados-estudantes um desejo de voltar aos estudos 

como uma possibilidade de retorno à sociedade, o que foi notoriamente comprovado pelos 

colaboradores presentes no encontro e pelas respostas dadas ao questionário realizado nesta 

primeira ação. Dessa forma, o projeto, juntamente com a Universidade, cumpre seu papel 

socioeducativo.  
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Apontamos também como relevantes contribuições do projeto, os aspectos 

relacionados ao processo de reintegração, educação e profissionalização do cidadão enquanto 

sentenciado interno nas unidades prisionais. A partir da implantação de um sistema moderno de 

tecnologia para Educação a Distância no ambiente educacional das unidades prisionais, em 

conjunto com a aplicação de boas práticas pedagógicas, entre outras atividades integrantes das 

ações do Projeto e-Sipris, que auxiliará não somente na ampliação das bases de conhecimento 

educacional e profissional do sentenciado, como também, contribuirá para a recuperação do 

sentenciado com vistas à sua reintegração na sociedade. 

 

 

Referências: 

ASSMANN, Hugo. Metáforas para Reencantar a Educação; epistemologia e didática. Piracicaba: 
UNIMEP, 1996. 
 
______. Reencantar a Educação: Rumo à sociedade aprendente. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
DAL MOLIN, Beatriz Helena. Do tear à tela: uma tessitura de linguagens e sentidos para o 
processo de aprendência. Tese (Doutorado em Engenharia da Produção, Área de Concentração 
em Mídia e Conhecimento) – Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, 2003. 
 
DELEUZE, Gilles; GUATARI, Félix. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia - Rio de Janeiro: 
Editora 34, v.1, 1995 Coleção Trans. 
 
FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de 
Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Centauro, 1980. 102 p. 
 
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência – o futuro do pensamento na era da informática. 
Tradução de Carlos Irineu da Costa. - Rio de Janeiro; Ed. 34, 1993. 
 
RAMAL, Andrea Cecilia. Avaliar na cibercultura. Porto Alegre: Revista Pátio, Ed. Artmed, Fev. 
2000. 
 
______. Ler e escrever na cultura digital. Porto Alegre: Revista Pátio, ano 4, no. 14, agosto-outubro, 
2000, p. 21-24. 
 



 

Revista Extensiva – A Extensão em foco | Cascavel | nº 2, p. 44-47 

P
ág

in
a5

4
 

LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA DE FOZ DO IGUAÇU (LEM - 

FOZ): APRESENTANDO POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO ENTRE O 

ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO1 

 

Área Temática: Educação 

 

Resumo: O Laboratório de Ensino de Matemática de Foz do Iguaçu: LEM/FOZ2 que funciona 
desde 2001 na UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, articula o ensino, a pesquisa e a extensão 
na formação inicial de professores de Matemática, bem como, atua na formação continuada dos 
professores que lecionam Matemática na Educação Básica. O LEM/Foz é um espaço de suporte 
as Práticas de Ensino de Matemática e as disciplinas pedagógicas, através da elaboração de 
materiais didáticos e atividades práticas e onde são estimuladas atividades lúdicas que ajudem no 
desenvolvimento cognitivo e principalmente nas relações sociais, além de estimular o gosto pela 
matemática, construir o raciocínio lógico, estimular a concentração e aproximar a universidade da 
educação básica através da formação continuada. Buscamos através da extensão, um ensino que 
aconteça de forma mais ativa e significativa para futuros professores de Matemática e professores 
de Matemática. Ao longo dos últimos anos, temos percebido a necessidade da articulação entre a 
universidade e a educação básica, desta forma vivenciando a indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão a todos nós que participamos do projeto (professores da universidade, 
acadêmicos e professores da educação básica). 
 

Palavras-Chaves: Matemática, Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Introdução 

Nossos objetivos através do Laboratório de Ensino de Matemática LEM/FOZ tem sido o 

de dar suporte as disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em Matemática, as Práticas de 

Ensino, aos professores de Matemática da rede pública e particular de ensino de Foz do Iguaçu e 

região, promover a integração entre a formação inicial e continuada de professores de Matemática 

e professores que ensinam Matemática e ainda, criar (re) criar atividades lúdicas que ajudem no 

desenvolvimento cognitivo, nas relações sociais, que estimulem o gosto pela matemática, e que 

ajudem a construir o raciocínio lógico, além de estimular a concentração e aproximar a 

universidade da educação básica. Vivenciar a experiência do Laboratório é importante, pois, “O 

Professor de Matemática, que dispõe de um bom Laboratório, poderá, com a maior facilidade, 

motivar seus alunos por meio de experiências e orienta-los mais tarde, com a maior segurança, 

pelo caminho das pesquisas mais abstratas.” (TAHAN, 1962: 62). 

                                                 

1 Autores: Ms. Renata Camacho Bezerra (renatacamachobezerra@gmail.com); Dr. José Ricardo Souza 
(josericardo1012@gmail.com) e Dra. Kelly Roberta Mazzutti Lubeck (kellyrobertaml@gmail.com), Unioeste Campus 
de Foz do Iguaçu. 
2 Financiamento: Fundação Parque Tecnológico de ITAIPU – FPTI através do fornecimento de bolsas de extensão e 
pesquisa aos acadêmicos e ainda, na compra de materiais pedagógicos e de consumo. 

mailto:renatacamachobezerra@gmail.com
mailto:josericardo1012@gmail.com
mailto:kellyrobertaml@gmail.com
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Além de tudo isso, o LEM/FOZ é um espaço importante onde promovemos e 

vivenciamos a indissociabilidade  entre  o ensino, a pesquisa e a extensão, onde professores e 

futuros professores podem discutir o conhecimento sobre o ensino e o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática que, sem dúvida, é um desafio para a universidade e a educação 

básica em nosso país. 

 

Descrição do Projeto 

O Laboratório está vinculado ao Curso de Licenciatura em Matemática, e conta com o 

aporte financeiro da Fundação Parque Tecnológico de ITAIPU – FPTI através do fornecimento 

de bolsas de extensão e pesquisa aos acadêmicos, bem como, de subsidios para a elaboração de 

materiais pedagógicos.  

Diante disso, vale ressaltar, que o LEM/FOZ não é só um espaço de criação e (re) criação 

de  materiais e atividades, mas acima de tudo é um espaço de reflexão. É na troca entre formação 

inicial e continuada e nas reflexões coletivas e individuais que promovemos a construção de 

novos saberes. 

Isso vem de acordo com o que afirma LORENZATO (2006:05),  pois segundo o autor, 

“… o desempenho de todo profissional depende também do ambiente e dos instrumentos 

disponíveis.”. 

Com o trabalho desenvolvido na universidade através do LEM/FOZ espera-se que   os   

professores   das   escolas, bem  como,  os  futuros professores de  Matemática  se  sintam 

motivados a criarem laboratórios em seus espaços, mas é importante  ter claro que “... um  LEM  

...; uma vez construido, ele demanda constante complementação, ..., exige que o professor se 

mantenha atualizado” (LORENZATO, 2006:11) e o mesmo, “... não se faz em curto prazo, é 

uma construção constante e coletiva.” (BUEHRING; CUNHA, 2012: 99). 

 

Contextualizando as Principais Ações Vinculadas ao Projeto 

Dentre as muitas ações e projetos realizados através e no LEM/Foz, destacamos: 

1- Curso Pré Vestibular para alunos carentes, oriundos da escola pública, que consiste em um 

curso preparatório para o vestibular.  

2- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, é um projeto do governo 

federal que promove atividades entre o ensino superior e a educação básica, unindo a formação 

inicial e a formação continuada de professores de Matemática. 
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3- Semanas Acadêmicas de Matemática, visam o aprofundamento de conteúdos de Matemática e 

Educação Matemática e tem por finalidade promover a troca de saberes entre a universidade e a 

educação básica, através de palestras e cursos. 

4- Estação Ciência Módulo de Matemática, visa promover a Matemática de forma lúdica e 

contextualizada. O foco são alunos principalmente do ensino fundamental, primeiro e segundo 

ciclos, acontece em espaço próprio dentro da FPTI e conta com o apoio logístico do laboratório. 

5- Realização de palestras, como: A Educação de Surdos no Contexto Nacional, O problema das 

Drogas, A Saúde Vocal do Professor, As Relações entre a Fonoaudióloga e a Pedagogia e, Malba 

Tahan e a Educação Matemática: Viagem pelo Tempo. Estas palestras aconteceram ao longo dos 

anos com o intuito de auxiliar a formação do futuro professor de Matemática.  

Em todas as atividades, procuramos ter claro o sentido de um LEM na formação inicial e 

continuada dos professores que ensinam Matemática corroborando com a ideia de que  

 

Arquimedes revelou o modo pelo qual fazia descobertas matematicas e 
confirmou a importância das imagens e dos objetos no processo de 
construção de novos saberes. Nessa mesma linha de pensamento está 
um antigo provérbio chinês, que diz: “se ouço, esqueço; se vejo, lembro; 
se faço, compreendo”, o que é confirmado plenamente pela experiência 
de todos especialmente daqueles que estão em sala de aula. 
(LORENZATO, 2006: 05) 

 

Por tudo isso, tão importante quanto vivenciar as experiências no LEM/FOZ é refletir 

individualmente e coletivamente sobre as mesmas 

O LEM/FOZ é mais que um espaço é uma oportunidade de convivência e de troca de 

saberes na construção e (re) construção do conhecimento e na busca de um processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática que seja significativo para professores e alunos. 

 

Considerações Finais  

Cabe nos destacar que o LEM/FOZ é importante na promoção da indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, e é também um forte colaborador na articulação entre o ensino 

superior e a educação básica no que tange a Matemática e ainda, é fundamental para a articulação 

que promovemos entre a formação inicial e continuada de professores que ensinam Matemática. 

Os resultados que o LEM/FOZ alcançou ao longo dos anos podem ser quantificados 

através das atividades desenvolvidas, mas é muito mais importante à medida que analisamos o 

quanto ele foi importante na formação inicial e continuada de nossos professores e como um 

referencial no processo de ensino e aprendizagem da Matemática dentro e fora da universidade.  
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É importante ainda destacar que um parceiro estratégico e fundamental para que o 

LEM/FOZ crescesse e fosse hoje à referência que é, é sem dúvida a Fundação Parque 

Tecnológica de ITAIPU - FPTI que em sua missão estratégica de promover o desenvolvimento 

da região tem acreditado em nossa proposta e nos auxiliado através de bolsas de extensão e 

pesquisa, bem como, no financiamento de materiais pedagógicos, materiais de consumo e ainda, 

na realização de eventos tanto na logística como no aporte financeiro necessário. 

Por fim, não há nada pronto no Laboratório de Ensino de Matemática LEM/FOZ tudo se 

encontra em construção, e numa construção coletiva de professores e futuros professores, pois 

como já afirmava o poeta espanhol Antônio Machado em 1910 “O caminho se faz caminhando”, 

o que apresentamos são nossas vivências e angústias, nossas conquistas e nossas falhas e ainda, 

nossas esperanças de um processo de ensino e aprendizagem da Matemática mais eficaz e 

acessível a todos.  
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MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DOS MATERIAIS DO 
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL1 

 

Área Temática: Saúde 

 
Resumo: A esterilização de materiais é a total eliminação de qualquer forma de vida. Com um 
método de esterilização tem-se por finalidade remover ou destruir todas as formas de vida, 
animal ou vegetal. Na esterilização por calor úmido, é necessário que o material seja submetido 
ao processo de calor durante um determinado tempo, destruindo todas as bactérias, 
esporos, vírus e fungos. A sua eficácia é avaliada por métodos físicos, químicos e biológicos. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da autoclave utilizada para esterilização de materiais 
destinados à realização de curativos em um abrigo para idosos no município de Cascavel, Paraná. 
Durante o período de abril de 2013 a fevereiro de 2015 foram realizadas 70 análises, utilizando 
como metodologia os indicadores biológicos. Os resultados obtidos comprovaram a eficácia do 
processo de esterilização, garantindo assim, a esterilidade dos materiais autoclavados. 
Palavras-chave: Bacillus stearothermophilus; Esterilização; Indicador biológico. 

 

Introdução 

A esterilização de materiais é a total eliminação de qualquer forma de vida. De acordo 

com a Farmacopéia Brasileira (2010), a finalidade da esterilização é destruir todas as formas de 

vida tanto animal quanto vegetal, podendo estas formas serem  microscópicas ou macroscópica, 

saprófitas ou não. É utilizada a esterilização de materiais para evitar o risco biológico, 

compreendido como a probabilidade de contato com material biológico, sangue ou outro fluido 

orgânico, que pode transportar agentes biológicos patogênicos, micro-organismos, geneticamente 

modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons, causadores de 

danos à saúde do homem (SASAMOTO et al., 2010). Existem várias técnicas de esterilização, que 

apresentam vantagens e desvantagens, a técnica usada mais regularmente é a autoclavagem por 

calor úmido onde o material é exposto ao vapor de água sob pressão, a 121 °C durante 15 min. É 

um método utilizado para esterilizar meios de cultura, instrumentos, vestimentas, equipamentos 

intravenosos, aplicadores, soluções, seringas, equipamentos de transfusões e diversos outros itens 

que possam suportar altas temperaturas e pressões (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Os 

materiais a serem esterilizados em autoclave devem ser acondicionados de forma a permitirem o 

contato total do mesmo com o vapor d´água. A eficiência na inativação dos micro-organismos é 

dependente da temperatura, tempo de exposição e presença de água. A esterilização pelo calor 

                                                           
1 Autores: Carla Roberta Andretta Carneiro, Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, 
carlarobertaandretta@hotmail.com; Lais Cristina Almeida Romani, Acadêmica do curso de Biomedicina,  
lais.romani@hotmail.com; Karina Lubazcoski Vieira, graduada em Enfermagem, karinavieira41@hotmail.com; Maria 
Aparecida de Souza Silva, graduada em Enfermagem, maraape@gmail.com; Fabiana André Falconi, 
Professora/Doutora fafalconi@hotmail.com; Helena Teru Takahashi Mizuta, Professora/Doutora,  
helenatakahashi@yahoo.com.br. 
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úmido causa a coagulação das proteínas celulares dos micro-organismos, enquanto a esterilização 

pelo calor seco se dá em função de processos oxidativos, que necessitam de altas temperaturas e 

longo tempo de exposição (BRASIL, 2010).   

O abrigo São Vicente de Paulo, localizado no bairro Maria Luiza, município de Cascavel, 

Paraná, foi fundado em 1977 e atualmente tem uma capacidade máxima para atender 30 idosos,  

que são encaminhados por familiares ou entidades públicas municipais. Devido à grande 

frequência de lesões na pele dos idosos, a instituição possui uma autoclave, permitindo que as 

enfermeiras possam esterilizar materiais, tais como: gazes, compressas, pinças e espátulas, que são 

indispensáveis para a realização de curativos seguros.  

Por outro lado, mesmo considerando a autoclavagem como um método eficaz, as 

autoclaves precisam de monitoramento e manutenção, pois podem apresentar falhas no 

processamento. A eficácia da esterilização pode ser conferida por indicadores físicos, químicos, 

biológicos e a combinação dos mesmos. O indicador biológico é o método mais confiável para o 

monitoramento, pois é formado por esporos bacterianos resistentes a altas temperaturas 

(CORRÊA; CASTILHO; PEREIRA, 2009).  

O indicador biológico é definido como uma preparação caracterizada de micro-organismo 

específico que fornece uma resistência definida e estável a um determinado processo de 

esterilização. Para uso de indicadores biológicos seria mais indicado o uso de bactérias 

formadoras de esporos, pois são mais resistentes ao processo de esterilização do que os micro- 

organismos da carga microbiana natural do produto ( BRASIL, 2010).  

De acordo com Jorge (1997), devido à capa proteica e a grande quantidade de dipicolinato 

de cálcio, as bactérias esporuladas são mais resistentes a altas temperaturas presentes no processo 

de esterilização, sendo estas as mais indicadas para tal finalidade. Este controle busca detectar e 

diminuir falhas, como por exemplo: A contaminação cruzada e o funcionamento do processo de 

autoclavação (GUANDALINI; MELO; SANTOS, 1999). 

 

Contexto da ação 

O trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da autoclave utilizada para esterilização 

de materiais destinados à realização de curativos em um abrigo para idosos no município de 

Cascavel, Paraná, através do uso de indicadores biológicos. 

 

Detalhamento das atividades 

A pesquisa foi realizada, semanalmente, em um abrigo para idosos, localizado no 

município de Cascavel, Paraná.  No período de abril de 2013 a fevereiro de 2015, foram realizadas 
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70 análises. Para o monitoramento do processo de esterilização, foi preparado, no Laboratório de 

Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, em tubos de ensaio de vidro, o controle biológico: Meio de cultura Caldo 

Triptona Dextrose, contendo indicador de pH Púrpura de Bromocresol, solução de glicose a 20% 

e o inóculo de B. stearothermophilus ATCC 7953. Os tubos foram transportados ao abrigo para 

autoclavação no mesmo dia, em que dois tubos-testes eram introduzidos na autoclave e 

submetidos à esterilização, juntamente com os demais materiais da instituição, enquanto outro 

tubo (tubo-controle) permanecia fora do equipamento, à temperatura ambiente. Após o ciclo de 

esterilização, os controles biológicos eram acondicionados em caixa de isopor contendo gelo 

reciclável, transportados à UNIOESTE, incubados em banho-maria a 60ºC por 24-48 horas. A 

leitura foi realizada por meio de uma avaliação visual, observando-se a variação de coloração do 

meio, onde o tubo-controle deve apresentar coloração amarela, típico do crescimento de B. 

stearothermophylus, acidificação do meio e viragem do indicador. Por outro lado, o tubo-teste não 

deve apresentar crescimento (sem alteração na coloração, permanecendo roxa), indicando a 

eficácia do processo de esterilização. 

 

Analise e discussão 

Após o período de 70 semanas, em que foram feitas as análises, observou-se que a 

autoclave utilizada pelo abrigo encontra-se dentro dos padrões de qualidade, pois todos os tubos-

testes permaneceram na cor púrpura depois de incubados, não ocorrendo o crescimento do 

micro-organismo Bacillus stearothermophylus. Os resultados indicaram que os micro-organismos 

foram inativados pelo processo de autoclavação, evitando contaminação microbiana durante os 

procedimentos de curativo. Estes resultados estão de acordo com estudos realizados por Laufer 

Neto, Kern e Santos (2004) que teve como objetivo comparar a eficácia de métodos químicos e 

biológicos no controle da esterilização de autoclaves. Neste estudo, foram simuladas condições 

inadequadas de acondicionamento de materiais odontológicos, extrapolação do tamanho 

recomendado dos pacotes e utilização de marmitas de aço inoxidáveis fechadas e não-perfuradas. 

Os resultados mostraram eficácia de 100% nos processos de esterilização da Central de 

Esterilização da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG- PR. 

Estudo conduzido por Vier-Pelisser e colaboradores (2008) para avaliar o processo de 

esterilização de 40 autoclaves de consultórios odontológicos da região de Caxias do Sul - RS, 

também por meio de indicadores biológicos, constatou que em 14 (35%) das autoclaves, a 

esterilização não ocorria de forma eficaz. O estudo mostrou ainda que existiam algumas falhas 

durante o processamento do instrumental contaminado e que as mesmas deveriam ser corrigidas.  
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Conclusões e considerações finais 

Verificou-se que o processo de esterilização feito pela autoclave utilizada no abrigo, para 

eliminar os micro-organismos presentes nos materiais para a realização de curativos, ocorreu de 

maneira eficaz no período de abril de 2013 a fevereiro de 2015, possibilitando a realização de 

curativos com segurança biológica. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE – NEDDIJ -PROJETO PEDAGÓGICO 12 

 

Área Temática: Educação 
 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o trabalho realizado pelo NEDDIJ - Núcleo 
de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, de forma específica, abordar sobre 
o projeto “Cidadania e Direitos Humanos - Direitos e Deveres das Crianças e dos Adolescentes” 
elaborado e executado pela equipe pedagógica. Este trabalho está relacionado com os desafios e 
as dificuldades encontrados pelas escolas do município de Marechal Cândido Rondon/PR. Desta 
forma, o projeto tem a finalidade de prevenir e amenizar as situações de violência, desrespeito e 
falta de cidadania nas escolas, colocando-se à disposição para tratar com os alunos, pais e 
professores sobre os diversos problemas enfrentados. Diante disso, a equipe do NEDDIJ 
prepara reuniões e palestras com os alunos, pais e professores das escolas, enfatizando sobre os 
direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes constituídos no ECA - Estatuto da Criança e 
do Adolescente, assim como as obrigações dos pais e/ou responsáveis com seus filhos na escola, 
alertando sobre a importância da família no acompanhamento do rendimento de seus filhos, além 
de realizar trabalhos lúdicos com a aplicação de jogos pedagógicos. É necessário que a família e a 
escola andem juntas na educação e na formação das crianças e dos adolescentes. 
  

Palavras-chave: NEDDIJ; Crianças; Adolescentes; 

 

Introdução 

O NEDDIJ - Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude - foi 

criado em 2006, através de convênio estabelecido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

- UNIOESTE - com o programa Universidade Sem Fronteiras, da Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e o Governo do Estado do Paraná, através da 

Incubadora dos Direitos Sociais. O NEDDIJ, Campus de Marechal Cândido Rondon, é sediado 

na UNIOESTE e a equipe do Núcleo é composta por uma pedagoga e dois advogados recém-

formados, quatro graduandos de Direito e uma graduanda de Pedagogia.  

Este núcleo tem como objetivo elaborar e executar projetos voltados para a formação de 

um sistema de garantias e direitos das crianças e dos adolescentes residentes na Comarca de 

Marechal Cândido Rondon e região, quando estes se encontram em situação de risco, com seus 

                                                           

1Autoras: Adriana da Cunha Werlang - Mestre em Educação. Docente colaboradora da UNIOESTE – Campus 
Toledo. Coordenadora Pedagógica do NEDDIJ – Campus de Marechal Cândido Rondon. 
adrianadacunha@ymail.com;  Angelica Cristina Henick - Mestranda em Educação na Instituição de Ensino Superior 
UNIOESTE. Pedagoga recém-formada do NEDDIJ – Campus de Marechal Cândido Rondon 
angelica.henick@hotmail.com; Cintia Marceli Dall Forno - Graduanda de Pedagogia na Instituição de Ensino 
Superior UEM. Bolsista de Graduação em Pedagogia do NEDDIJ - Campus de Marechal Cândido Rondon. 
cintia.forno@gmail.com; 
2 O Programa de Extensão “Universidade sem Fronteiras” – SETI USF e o subprograma Projeto Incubadora dos 
Direitos Sociais - Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ, é custeado com 
recursos do Fundo Paraná e da SETI, por meio das respectivas dotações orçamentárias. 
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direitos violados ou ameaçados e em situações nas quais o adolescente tem que responder por 

atos infracionais. Desse modo, tornando possível a formação do verdadeiro cidadão ao lhe 

oportunizar acesso aos seus direitos e à justiça. 

 

Contexto da ação  

A ação da equipe pedagógica do NEDDIJ está relacionada com os desafios e com as 

dificuldades encontrados pelas escolas do município. A equipe desenvolve, desde 2013, um 

projeto intitulado “Cidadania e Direitos Humanos - Direitos e Deveres das Crianças e dos 

Adolescentes”.  

Este projeto tem como objetivo realizar palestras e aplicar jogos pedagógicos que 

envolvam a temática da cidadania nas escolas pertencentes ao município de Marechal Cândido 

Rondon, de forma a prevenir e/ou amenizar as situações de violência, desrespeito e falta de 

cidadania nas escolas, colocando-se à disposição para tratar com os alunos, pais e professores 

sobre os diversos problemas enfrentados. Para sua efetivação, realiza-se, inicialmente, um 

levantamento das situações problemas com os diretores e os coordenadores pedagógicos e, após 

esse momento, elabora-se o material didático para as palestras e para as atividades pedagógicas 

com os alunos das escolas selecionadas. 

 

Detalhamento das atividades  

As atividades relatadas abaixo aconteceram em oito escolas municipais da comarca de 

Marechal Cândido Rondon, nos anos de 2012 e 2013, sendo que a equipe pedagógica do 

NEDDIJ abordava temas sobre Cidadania, esclarecendo acerca dos Direitos e dos Deveres 

instituídos através do ECA. 

Primeiramente, realizava-se uma abordagem com a direção e com a coordenação da 

escola, por meio de entrevista, na qual se verificava a forma que a instituição compreendia as 

situações de conflito e como agia frente aos desafios. Posteriori, a equipe estudava o regimento 

interno da escola para conhecer as regras constituídas, e assim, analisar se este documento 

contemplava ações que possibilitavam resolver os problemas enfrentados pelos professores e 

funcionários.  

Para o início do projeto, era necessária uma observação da turma para que a equipe 

conhecesse o perfil dos alunos que seriam atendidos. Na sequência, a equipe pedagógica buscava 

propor atividades na quais proporcionasse às crianças e aos adolescentes o conhecimento de seus 

direitos e deveres e o pleno exercício de cidadania.  
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Verificou-se também, que além de dificuldade em relação à disciplina, principal queixa das 

escolas, muitas tinham problemas com os pais, que não acompanham o andamento dos estudos 

de seus filhos, como tarefas e outras atividades, além de não comparecem em reuniões ou quando 

chamados, em particular, para conversa com a coordenação e com a direção. 

Diante disso, a equipe do NEDDIJ preparava reuniões e palestras com os alunos, pais e 

professores da escola, além de elaborar jogos pedagógicos que enfatizavam direitos e deveres das 

crianças e dos adolescentes constituídos no ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 

como sobre as obrigações dos pais e/ou responsáveis com seus filhos na escola, alertando sobre 

a importância da família no acompanhamento do rendimento de seus filhos (DIGIÁCOMO, M; 

DIGIÁCOMO, I,  2013), pois é necessário que a família e a escola andem juntas na educação e 

na formação das crianças e dos adolescentes. 

 

Análise e discussão  

A escola é um espaço muito importante no processo de formação das crianças, pois é 

neste local que os alunos têm oportunidades de participação em alguns eventos organizados pela 

escola, oportunizando assim, uma relação maior com o espaço público e com a sociedade. Para 

que haja uma educação de cidadãos, é preciso que os indivíduos sejam vistos como iguais, 

podendo dialogar, expor seus anseios, angústias e opiniões, para que, desta forma, a escola passe 

a ser vista como local de troca, de interações e não de imposições e regras que muitas vezes não 

condizem com a realidade.  

Desenvolvendo o projeto “Cidadania e Direitos Humanos - Direitos e Deveres das 

Crianças e dos Adolescentes” reforça-se que a escola é um espaço onde cada indivíduo tem o 

direito e o dever de exercer sua cidadania, com atos de respeito, companheirismo e tolerância 

com o próximo, tornando-se um espaço apropriado para que se concretizem os conhecimentos 

adquiridos na sociedade.  

 

Conclusões e considerações finais 

Para tornar nossas crianças de hoje grandes cidadãos do amanhã, é preciso que todos ao 

seu redor ensinem seus direitos e deveres, bem como também os pratique, pois em todos os 

lugares, seja na escola, na família, na sociedade e na comunidade em geral aprende-se a ser 

cidadão e a conviver com os outros.  

Conclui-se, com o projeto, que as escolas têm concepções semelhantes sobre a cidadania, 

acredita-se que “[...] a cidadania se efetiva pela participação (que supõe o dever de contribuir para 

o bem comum), além do usufruto de direitos individuais e sociais” (MARTINEZ, 1996, p. 24).  
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OBSERVATÓRIO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL12 
 
 

Área Temática: Saúde humana 
 

Resumo: O observatório foi implantado com o objetivo de monitorar as taxas de mortalidade 
materna e infantil na área de abrangência da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão-PR, que 
engloba 27 municípios e uma população em torno de 498 mil habitantes. A equipe do 
observatório é composta por docentes pesquisadores, profissionais da saúde que atuam nos 
órgãos regionais e municipais e acadêmicos do curso de medicina. O último boletim informativo 
da mortalidade materna e infantil divulgado pelo observatório apresentou uma taxa de óbito 
infantil de 9,31 por mil nascidos vivos. Dos óbitos, 41% são fetais e 29% são neonatais precoces. 
Dos 53 óbitos ocorridos no período cerca de 70% dos partos foram cesáreos. A média de idade 
das gestantes foi de 29,5 anos com idade gestacional de 31 semanas. A universidade, por meio 
desse projeto, busca cumprir seu papel de contribuir com informação para a sociedade e os 
profissionais que atuam junto à população e na formação de futuros médicos. 
 

Palavras-chave: mortalidade; materna; infantil; políticas públicas.  

 

Introdução 

O observatório da mortalidade materna e infantil foi implantado com o objetivo de 

monitorar as taxas de mortalidade dessa população na área de abrangência da 8ª Regional de 

Saúde de Francisco Beltrão-PR. O observatório visa contribuir para o aprimoramento da análise 

do óbito materno e infantil por meio da identificação dos fatores desencadeadores do óbito, pois 

as ações que são desenvolvidas tem caráter formativo e de alerta a comunidade. Os indicadores 

de saúde mais utilizados para verificar a qualidade de saúde de uma determinada população e o 

seu grau de desenvolvimento são as razões de mortalidade materna e os coeficientes de 

mortalidade infantil. É possível assim identificar a qualidade dos serviços ofertados a população, 

principalmente a mulher e a criança. A mortalidade infantil reflete a efetividade de intervenções 

governamentais no âmbito da saúde pública e sofre influência direta de modelos 

socioeconômicos adotados por um País. Portanto, a análise de suas variações geográficas e 

temporais pode subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de 

                                                           

1 Autores: Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida, Doutora em Saúde Coletiva (UNICAMP/SP), e-mail: 
liraneferreto@uol.com.br; Claudicéia Risso Pascotto, Doutora em Ciências Biológicas (UEM/PR), e-mail: 
claudiceia_rp@hotmail.com; Leia Carolina Lucio, Doutora em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais 
(UEM/PR), e-mail: leiacarol@gmail.com; Roberto Shigueyasu Yamada, Mestre em Desenvolvimento Regional 
(UTFPR), e-mail: roberto.yamada@yahoo.com.br; Greicy Cesar do Amaral, Enfermeira (UFSM), e-
mail:gcamaral1@hotmail.com; Ana Paula Vieira, Doutora em Ciência de Alimentos (UNICAMP/SP), e-mail: 
prof_apv@yahoo.com.br; Francieli Aní Caovilla Follador, Doutora em Engenharia Agrícola (UNIOESTE/PR), e-
mail: francaovilla@hotmail.com; Renan William Mesquita, Acadêmico do curso de medicina – Campus de Francisco 
Beltrão (UNIOESTE/PR), e-mail:  renan.william_@hotmail.com; Evaldo Wust Neto, Acadêmico do curso de 
medicina – Campus de Francisco Beltrão (UNIOESTE/PR), e-mail: wust_neto@hotmail.com 
2 Instituição financiadora:  Fundação Araucária (bolsa de extensão)  e  UNIOESTE (bolsa de extensão). 
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saúde voltadas à saúde infantil, representando importante instrumento de acompanhamento da 

qualidade dos serviços de saúde. 

 

Contexto da ação  

A UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão, por ser uma instituição de ensino, 

pesquisa e extensão preocupada com o desenvolvimento e as condições de saúde da população 

local é integrante do Comitê Regional de Mortalidade Materna Infantil desde 2007, e desde então 

vem contribuindo nas análises dos obtidos maternos e infantis da área de abrangência da 8ª. 

Regional de Saúde de Francisco Beltrão. O projeto monitora as taxas de mortalidade infantil na 

área de abrangência da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão-PR, que engloba 27 municípios 

e uma população em torno de 498 mil habitantes. A equipe do observatório é composta por 

docentes pesquisadores, profissionais da saúde que atuam nos órgãos regionais e municipais e 

acadêmicos do curso de medicina. O retorno social do projeto centra-se na devolutiva após a 

análise do óbito aos profissionais de saúde dos pontos fracos que cada município, na oferta de 

ações de capacitação dos profissionais e na produção de material científico e informativo 

evidenciando a problemática da morte materna e infantil.  

 

Detalhamento das atividades  

Os membros do observatório participam quinzenalmente das reuniões do Comitê 

Regional de Mortalidade Materna Infantil da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, 

contribuindo na avaliação do óbito. Ao analisar o óbito são identificadas as causas que levaram o 

óbito e estabelecido medidas de ações de promoção e prevenção, bem como recomendações e 

medidas necessárias para que o evento indesejável não se torne a repetir.  Após a conclusão da 

avaliação do óbito os dados provenientes da ficha de avaliação são digitados em uma planilha 

Excel (Windows) que consta das variáveis relativas a gestante e ao feto. Também são analisadas 

as atas, documentos, legislação e relatórios de eventos que irão compor o boletim informativo 

trimestral. Também subsidiam a oferta ações por meio de cursos/eventos de formação dos 

profissionais de saúde que atuam diretamente com a gestante e a criança. Um exemplo de 

atividade promovida foram as câmaras técnicas. Nas câmaras técnicas foram trabalhados temas 

que norteiam e definem as finalidades e funções dos Comitês Municipais de Prevenção de 

Mortalidade Materno e Infantil e na análise de óbitos. Também foi promovida, junto com a 8ª 

Regional de Saúde, a Mostra da Prevenção da Mortalidade Materna-Infantil que teve como meta 

auxiliar na implementação da vigilância dos óbitos nos municípios da 8ª Regional de Saúde, 
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visando a melhoria no registro dos óbitos possibilitando a adoção de medidas para a prevenção 

de óbitos evitáveis pelos serviços de saúde.  

 

Análise e discussão  

Através da análise do óbito se estabelece uma sequência, desde o pré-natal até o 

nascimento e/ou puericultura, restabelecendo a história da criança e da mãe. Analisando as 

complicações que levaram ao óbito, a causa básica, os critérios de redutibilidade, a 

responsabilidade do óbito, a evitabilidade, as medidas de prevenção e recomendações através da 

documentação. Uma análise detalhada possibilita melhorar o conhecimento da circunstância de 

ocorrência do óbito materno, infantil e fetal, identificando os fatores de risco. Assim, é possível 

contribuir diretamente com os profissionais e a população em aspectos necessários na 

qualificação e cuidado para reduzir a morte materna e infantil. O último boletim informativo 

divulgado pelo observatório, relativo ao período de janeiro a setembro de 2014, divulgou uma 

taxa de 9,31 óbitos infantil por mil nascidos vivos. Dos óbitos, 41% são fetais, ou seja, óbitos em 

que o concepto morre antes da completa expulsão do corpo materno, a partir de 20 semanas 

completas de gestação e/ou peso fetal superior a 500 g ou estatura igual ou superior a 25 

centímetros (BRASIL, 2009). Os óbitos neonatais precoce respondem por 29% do total. Ambos 

os óbitos com fatores que poderiam ser prevenidos e tratados. Dos 53 óbitos ocorridos no 

período cerca de 70% dos partos foram cesáreos. A média de idade das gestantes foi de 29,5 anos 

com idade gestacional de 31 semanas. Dos óbitos ocorridos no período, 9,43% ocorreram devido 

a causas inevitáveis e 90,56% por causas evitáveis. Dos municípios que compõem a 8ª Regional 

de Saúde, 33% apresentam taxas baixas, 37,03% média e 29,62% alta. No caso da morte fetal, 

70,37% apresentam uma taxa baixa, 7,4% média e 22,22% alta. 

 

Conclusões e considerações finais 

O conhecimento das causas de morte é fundamental para identificar prioridades de 

intervenção e formular diretrizes específicas para redução da mortalidade. Ao revelar as mortes 

potencialmente evitáveis destaca-se a necessidade de mudanças na conduta preventiva e 

assistencial daqueles que encontram-se nos serviços de saúde. Capacitar os profissionais de saúde 

é uma das maneiras de promover essa mudança. Capacitar primeiro para uma melhor assistência 

a população e para um registro dos dados de qualidade, depois capacitar esses profissionais para 

que compreendam o potencial de utilização das informações no planejamento e na priorização 

das atividades no município. A redução desse indicador está associada a inúmeros fatores, mas 

principalmente na melhoria no acesso aos serviços de saúde e na qualidade da assistência ao pré-
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natal, parto e recém-nascido. A universidade, por meio desse projeto, busca cumprir seu papel de 

contribuir com informação para a sociedade e os profissionais que atuam junto à população e na 

formação de futuros médicos. 
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PROGRAMA SIGDENGUE: GESTÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E 

COMBATE A DENGUE1 

 

Área temática: Saúde 
 

Resumo: A dengue é uma doença causada por arbovírus da família Flaviviridae, gênero 

Flavivirus, que inclui distintos tipos imunológicos e cujo vetor principal no Brasil é o mosquito 

Aedes aegypti. A fêmea da espécie se contamina ao picar um humano infectado na fase de 

viremia, tornando-a capaz de transmitir o vírus aos indivíduos que doravante picar. São 

registradas ocorrências da doença em todo o Brasil, incluindo em Cascavel/PR. Através do 

Programa de Extensão “SIGDENGUE: gestão de ações de prevenção, controle e combate a 

dengue”, estão sendo desenvolvidas diversas ações de ensino, pesquisa e extensão em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Cascavel, visando contribuir para mitigar a problemática 

decorrente da dengue no município. Dentre as ações está o desenvolvimento e implantação do 

Sistema de Informação para Aquisição, Manipulação e Tratamento de Dados sobre Dengue 

(SIGDENGUE). Neste artigo são apresentadas duas ações de extensão vinculadas ao software 

SIGDENGUE, o mapeamento e caracterização da Localidade 5 em dengue e os testes realizados 

com aplicativos para dispositivos móveis correspondentes aos formulários utilizados pelos 

Agentes de Saúde nos trabalhos realizados em campo. 

 

Palavras-chave: Dengue; SIGDENGUE; Gestão em Saúde; Controle do Aedes aegypti. 

 

Introdução 

A dengue é uma doença febril aguda causada por um arbovírus do gênero Flavivírus da 

família Flaviviridae. Espécies de mosquitos Aedes servem como vetores transmissores do vírus 

da dengue. No Brasil duas delas estão instaladas, o Aedes albopictus e, especialmente, o Aedes 

aegypti, um mosquito urbano, de hábito diurno e altamente ativo. A transmissão ocorre quando a 

fêmea da espécie se se contamina ao picar um humano infectado na fase de viremia, (presença do 

vírus no sangue), tornando-se capaz, após período de 10 a 14 dias, de transmitir o vírus a todos 

                                                 
1 Autores: Rogério Luis Rizzi, Doutor em Ciência da Computação, coordenador do Programa de Extensão, 
rogeriorizzi@hotmail.com; Claudia Brandelero Rizzi Doutora em Informática na Educação, 
claudia_rizzi@hotmail.com; Guilherme Galante, Doutor em Informática, gui.galante@gmail.com; Ana Luiza da 
Rocha Herrmann, Acadêmico de Ciência da Computação da Unioeste, herrmannluiza@gmail.com; Alysson Nathan 
Girotto, Acadêmico de Ciência da Computação da Unioeste, alyssongirotto3@gmail.com; Daniel Vitor Dordete 
Bortoluzzi, Acadêmico de Ciência da Computação da Unioeste, danielbortoluzzi@gmail.com; Lyssa Priscila Scherer, 
Acadêmico de Ciência da Computação da Unioeste, lyssa.scherer@gmail.com; Murillo Douglas Oliveira Machado, 
Acadêmico de Ciência da Computação da Unioeste, murillo9967@hotmail.com; Rodrigo Senger, Acadêmico de 
Ciência da Computação da Unioeste, sengerrodrigo@hotmail.com; Wesley Luciano Kaizer, Acadêmico de Ciência da 
Computação da Unioeste, kaizerwesley@gmail.com.  
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os indivíduos que picar. Cada um dos sorotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 pode causar 

enfermidade grave e mortal e a infecção por um deles confere proteção permanente para o 

mesmo sorotipo, e imunidade parcial e temporária contra os outros, mas a infecção subsequente 

com um segundo sorotipo aumenta a probabilidade de forma grave da doença, como a 

hemorrágica (WHO, 2009). 

A dengue é característica de áreas tropicais e subtropicais, e no Brasil as condições 

socioambientais são favoráveis à expansão e dispersão do vetor. Desde a reintrodução da doença 

em 1976, todos os anos são registradas novas ocorrências, e dados dos últimos cinco anos são 

apresentados de forma sintética na Tabela 1. Este panorama tem motivado o desenvolvimento de 

um conjunto de ações de ensino, pesquisa e extensão, através do Laboratório de Computação 

Aplicada (LCA), do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) em parceria com o 

Controle de Endemias do município de Cascavel. 

Tabela 1 - Casos de Dengue no Brasil, Paraná e Cascavel, de 2010 a outubro de 2014. 

Dengue no 
Brasil 

 Dengue no Paraná  Dengue em 
Cascavel 

2010 1.011.548  2010 38.173  2010 174 

2011 764.032  2011 35.438  2011 124 

2012 589.591  2012 4.508  2012 73 

2013 1.470.487  2013 68.624  2013 175 

2014 556.300  2014 19.098  2014 46 

Fonte: (RIZZI, 2014). 

 

Contexto da Ação 

O objetivo geral do Programa de Extensão “SIGDENGUE: gestão de ações de 

prevenção, controle e combate a dengue” é dar continuidade aos trabalhos relativos às ações 

práticas que vêm sendo realizados pela equipe da Unioeste em conjunto com a Equipe do 

Controle de Endemias de Cascavel, tratar dados sobre dengue realizando ações de 

geoprocessamento, simulações e divulgações pertinentes. Dentre as diversas ações extensionistas 

realizadas selecionou-se duas relacionadas ao SIGDENGUE para serem apresentadas neste 

trabalho. 

 

Detalhamento das Atividades 

O SIGDENGUE possui dois objetivos principais. O primeiro é integrar os dados e 

informações sobre dengue que o município de Cascavel dispõe e que não estavam armazenados e 

acessíveis em meio digital apropriado, assim como outros dados relevantes relacionados à doença, 
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como acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados, informações sobre pontos 

estratégicos, localidades, resultados laboratoriais decorrentes de material colhido em visitas a 

campo, equipes de trabalho, utilização de dispositivos móveis, dentre outras caracterizações. O 

segundo objetivo é viabilizar eficazmente a obtenção de informações através de consulta e 

relatórios sobre dengue e visualização em mapas, visando uma adequada gestão de ações 

operacionais no controle e combate ao vetor da doença. 

Paralelamente ao desenvolvimento do SIGDENGUE, cuja primeira versão foi concluída 

em 2012, estão sendo implementadas Simulações e Geoprocessamento. Nas Simulações são feitas 

modelagens computacionais da dinâmica do espalhamento da dengue, empregando diversas 

abordagens, como redes de contato, autômatos celulares, agentes computacionais entre outras. 

Objetiva construir distintos cenários para que o gestor tome medidas preventivas controlando 

situações determinantes à ocorrência da epidemia. Com Geoprocessamento se viabilizará, dentre 

outros aspectos, a geração de mapas temáticos georreferenciados para estabelecer e integrar 

caracterizações ambientais, sociais, econômicas que influenciam a dinâmica da interação entre 

humanos e os vetores da dengue, entre outras situações. 

Com parceria e financiamento da Prefeitura de Cascavel, CNPq, Fundação Araucária e o 

apoio do campus de Cascavel, o aprimoramento do SIGDENGUE foi robustecido quando dez 

instituições brasileiras, dentre elas a Unioeste, se organizaram em uma rede de pesquisa em torno 

dessa temática, financiada pelo CNPq entre 2010 e 2013 através do Programa de Apoio a 

Núcleos e Excelência (PRONEX-Dengue). Atualmente está sendo aprimorada uma versão web 

do Sistema, que proporcionará acesso a vários usuários ao mesmo tempo e de forma remota, 

necessitando-se apenas de computador conectado à internet. Esta versão também viabiliza o 

acesso e o registro de informações através de dispositivos móveis. Outras informações podem ser 

obtidas no site do projeto (http://www.inf.unioeste.br/~sigdengue/).  

A Figura 1 apresenta um dos mapas da região correspondente à Localidade 5 de controle e 

combate dengue, na área central no município de Cascavel onde foram mapeados e 

caracterizados 77 quarteirões e seus 1252 lotes. A Figura 2 ilustra parcialmente a tela do aplicativo 

que corresponde ao formulário utilizado pelos Agentes de Saúde no trabalho diário realizado a 

campo utilizando dispositivos móveis. Este aplicativo foi testado com Agentes representantes do 

Controle de Endemias que o avaliaram como um instrumento inovador. 

 

Análise, Discussões, Conclusões e Considerações Finais 

A natureza epidêmica da dengue, da qual decorre uma significativa repercussão 

econômica e social ao afetar a força de trabalho, o comparecimento escolar e a organização do 

http://www.inf.unioeste.br/~sigdengue/
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atendimento à saúde, dentre outros aspectos, motiva o trabalho que tem sido feito e ao qual 

pretende-se dar continuidade. É perceptível a ação transformadora que as ações realizadas até o 

momento já efetivaram, no sentido de melhorias das ações práticas, planejamento das decisões 

emergenciais tomadas tendo os dados registrados no SIGDENGUE como fontes de 

informações, com consequências na melhoria da qualidade de vida da população de Cascavel. O 

mapeamento da Localidade 5 e o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis 

utilizados para contribuir no controle e combate à dengue foram ações desenvolvidas em 2014 

selecionadas para serem apresentadas neste trabalho. Cabe reforçar o aspecto da pesquisa e do 

ensino subjacentes ao trabalho de extensão, visto que alunos de graduação são orientados pela 

equipe de professores colaboradores e fundamentam não apenas seus trabalhos acadêmicos, mas 

sua experiência e vivência cidadã. 

  

Figura 1 – Mapa da Localidade 5 em dengue, no centro de 

Cascavel com seus 77 quarteirões e 1252 lotes. 

Fonte: os autores. 

Figura 2 - Tela parcial do 

formulário do trabalho a campo. 

Fonte: os autores. 
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REFLEXÕES ACERCA DA OBRA DE SIGMUND FREUD12 

 

Área temática: Educação 

 
Resumo: Se em seus primórdios a Psicanálise era vista com desconfiança, atualmente, após 
décadas de construção e reconstrução do seu campo teórico, coloca-se profunda observadora dos 
efeitos da contemporaneidade impostas aos indivíduos. Neste sentido é que se revestem de 
importância a leitura atenta e crítica da obra de Sigmund Freud. O objetivo do projeto consistiu 
na ideia forte de promover a leitura e a compreensão do pensamento freudiano, bem como 
entender os seus pressupostos teóricos em profundidade. O propósito foi promover uma 
ampliação da leitura da obra freudiana e articular suas análises teóricas com o campo da 
pedagogia, da psicologia e da psicanálise possibilitando um entendimento mais articulado entre 
estes saberes. 
 
Palavras-chave: Psicanálise; Pensamento de Freud; Educação e Psicanálise 
 

Introdução 

O referencial teórico-metodológico no projeto de extensão em questão é a própria 

proposta em si, ou seja, o pensamento freudiano em sua essência desde suas publicações pré-

psicanalíticas e seus esboços preliminares, até os escritos de maior maturidade, o que inclui a 

própria Psicanálise e suas incursões pelo terreno das Ciências Sociais. Freud foi o fundador da 

Psicanálise. Sua obra, e seu esforço nela presente, suas conferências e apresentações públicas 

demonstram a defesa intransigente das suas ideais. 

As reações eram intensas, mas muitas se davam em função do próprio contexto histórico 

em que Freud produziu sua obra: uma época conservadora que não admitia a tese de que havia 

algo “desconhecido” e que afetava profundamente as pessoas. Freud começava a falar de 

inconsciente, de libido, de desejo sexual, de vontades reprimidas e das mulheres histéricas que a 

procuravam em seu gabinete de trabalho (GAY, 1989; JONES, 1975; MEZAN, 2011). São temas 

novos e abordagens pioneiras que também são rejeitados no meio acadêmico e da 

profissionalidade médica de Freud: processos psíquicos inconscientes, resistências, 

recalcamentos, sexualidade, complexo de Édipo, entre outros. Assim, a dificuldade para 

elaboração conceitual e até mesmo atuação profissional de Freud passava por esses meandros de 

uma sociedade que não queriam saber daquilo que os movia internamente (GAY, 1989; JONES, 

1975; MEZAN, 2011). 

                                                           
1 Autores: João Jorge Correa, Coordenador do projeto. Pós-Doutorado em Educação, joaojorgecorrea@gmail.com; 
Flávia Anastácio de Paula, Subcoordenadora do projeto. Doutorado em Educação. E-mail: fapaula@brturbo.com.br 
2 Com algumas modificações, o presente texto foi apresentado na modalidade “comunicação oral” no XIV Seminário 
de Extensão da UNIOESTE realizado em Toledo no ano de 2014. 
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Násio ao tratar da obra de Freud nos assevera a sua admiração e profundo respeito pela 

sua abordagem: “O que me encanta quando leio Freud, quando penso nele e lhe dou vida, é sua 

força, sua loucura, sua força louca e genial de querer captar no interior do outro as causas de seus 

atos, de querer descobrir a fonte íntima que anima um ser” (NÁSIO, 1999, p. 12). 

A partir do arco reflexo freudiano apresentado por Násio (1999), podemos sintetizar um 

esquema que nos proporciona elementos para a compreensão dos processos inconscientes ao 

propor a existência de pulsões que condensam ao seu redor outras pulsões que se deslocam no 

sentido do esgotamento dessa energia chamada de libido. Em suas formulações, na busca da 

compreensão dos processos histéricos e demais afecções de ordem psíquica afirma que existe 

uma batalha entre as pulsões do Id e um Superego que regula a passagem dessa pressão em nome 

do Ego, em defesa do Ego. Essa é uma parte do seu esforço de entendimento da psique humana 

complementada na “interpretação dos sonhos”. 

 

Contexto da ação 

A ação extensionista ora apresentada atendeu um grupo de estudantes e estudantes 

egressos do curso de Pedagogia da UNIOESTE (Campus de Foz do Iguaçu), psicólogos 

graduados com atuação clínica e institucional e professores da própria IES. 

A atividade de extensão “Uma Leitura da Obra de Sigmund Freud” foi cadastrado 

contendo 96 h/a e cronograma de 24 meses. Estiveram envolvidos no projeto 05 estudantes de 

Pedagogia e dois egressos, 04 psicólogos clínicos, 01 estudante de Psicologia, 03 docentes da 

Unioeste (02 do CELS e 01 do CCSA). A atividade de extensão ocorreu no contexto desse grupo 

de participantes. 

O objetivo geral consistiu na compreensão dos pressupostos teóricos e clínicos de 

Sigmund Freud a partir de uma leitura crítica de sua obra, enquanto que através dos objetivos 

específicos buscava-se compreender a história do movimento psicanalítico empreendido por 

Freud, bem como analisar os conceitos fundamentais e básicos na discursividade freudiana e, 

descrever os principais movimentos do pensamento freudiano em um contexto marcado pelo 

rechaço veemente das suas ideias. 

 

Detalhamento das atividades 

O projeto baseou-se na leitura e discussão da obra completa de Freud da Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, coordenada e editada pela Imago 

Editora na versão de 1996. 
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Além da leitura da obra completa, nas reuniões iniciais promovemos um estudo de 

contexto da elaboração da obra de Freud, bem como assistimos os filmes “Freud Além da 

Alma”, “Princesa Maria” e “Um Método Perigoso”, a fim de melhor compreender o momento 

vivido pelo autor à medida que produzia e desenvolvia seus estudos na Psicanálise. O estudo e 

discussão das biografias produzidas por Peter Gay (1989) e Ernest Jones (1975) também 

contribuíram para o mapeamento preliminar do pensar e agir freudiano. 

As atividades foram desenvolvidas a partir da leitura prévia de cada obra indicada na 

coleção do pensamento freudiano, e discutidas coletivamente a partir de destaques do texto. Faz 

parte do rol de atividades a organização de pequenos seminários de partes específicas de cada 

obra, além de estudos e seminários de compreensão do contexto em que Freud viveu e 

desenvolveu suas teses. 

 

Análise e discussão 

Como resultados parciais do projeto ocorreram a sua apresentação no XIV Seminário de 

Extensão Universitária da UNIOESTE (2014), no XIII Seminário de Extensão Universitária da 

UNIOESTE (2013), na Semana Acadêmica de Pedagogia da UNIOESTE Campus de Foz do 

Iguaçu (2013) e no 31º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (2013) realizado em 

Florianópolis. Nestes dois últimos eventos citados coordenamos uma oficina para acadêmicos e 

alunos do ensino fundamental, respectivamente, a partir do olhar freudiano sobre um dos temas 

que está presente no campo discursivo da Psicanálise que é a loucura. No contexto do projeto 

também realizamos, em agosto de 2014, no Campus de Foz de Iguaçu, a Jornada sobre a 

Neurose Obsessiva a partir do Enfoque Psicanalítico sob a coordenação da Psicanalista Mara 

Vacchetta Boggino da Associação Paraguaia de Psicanálise. 

Ao término do projeto de extensão pode-se evidenciar o crescimento pessoal dos 

membros envolvidos no projeto não apenas no sentido estrito da compreensão teórica da obra de 

Freud, mas também na condição humana na medida em que passou-se a compreender melhor 

uma série de elementos que compõem a estrutura psíquica dos sujeitos. O diálogo estabelecido 

nas reuniões temáticas serviu para aproximar os integrantes no entendimento de questões que são 

inerentes aos seres humanos e que sequer dedicamos atenção por não termos uma adequada 

compreensão da sua própria existência na estrutura psíquica. 

Considerando os eixos nacionais da extensão pode-se dizer que houve um movimento de 

formação e aprofundamento na leitura e compreensão da obra completa de Sigmund Freud no 

sentido de agrupar um conjunto de estudantes e profissionais da pedagogia, da psicologia e da 
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psicanálise que nos proporcionou, inicialmente, um intenso impacto, de imediato, na leitura das 

biografias escolhidas para introduzir a temática. 

Descortinar o período em que Freud enfrentou as reações da era vitoriana ao se dedicar à 

investigação da histeria nos mostrou o movimento que se constrói na sociedade para encobrir as 

pulsões e os desejos. O projeto, neste sentido, proporcionou através da interação dialógica e 

democrática entre os membros com diversas formações profissionais, e experiência clínica uma 

interlocução construtiva baseada na interdisciplinaridade de saberes, e promotora de novos 

conhecimentos e novas compreensões da teoria psicanalítica. A indissociabilidade entre o ensino 

e a pesquisa esteve presente no centro do projeto de extensão que encerramos neste momento, 

na justa medida em que demandava investigações históricas e de contexto a cada volume da obra 

de Freud, bem como o esforço metodológico para se fazer a transmissão de um conteúdo que 

simultaneamente esclarece e provoca o próprio inconsciente. Presentemente, esse mesmo grupo 

de extensionistas já elabora um novo projeto para dar prosseguimento nos estudos no campo da 

Psicanálise, já agora com domínio conceitual mais consistente. 

 
Conclusões e considerações finais 

O legado de Freud é uma extensa obra que aos poucos vai sendo descortinada e que 

gradativamente é aprofundada por diversos campos do saber, notadamente a Psicanálise. Suas 

ideias e proposições conceituais atravessam os tempos devido a sua atualidade quando estudamos 

as neuroses, as psicoses e as perversões. A atividade de extensão ora desenvolvida buscou através 

dos diversos encontros e leituras da obra de Freud compreender não apenas os conceitos 

fundamentais, mas a sua própria história do movimento psicanalítico, na medida em que 

descrevia e discutia as articulações elaboradas pelo seu fundador em um contexto avesso às novas 

ideias, notadamente aquelas relacionadas às estruturas inconscientes dos sujeitos. 
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TRÂNSITO: EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA1 

 

Área temática: Educação 

 

Resumo: Através do Programa de Extensão “Trânsito: educação, saúde e cidadania” foram 
realizadas ações e atividades buscando contribuir para que professores e alunos usufruíssem de 
materiais especialmente desenvolvidos às modalidades educacionais envolvidas na temática. As 
ações e os materiais realizados e elaborados foram fundamentados em normativas da Política 
Nacional de Trânsito, nas Diretrizes Nacionais para Educação no Trânsito na Pré-Escola e 
Ensino Fundamental, no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Foram e estão sendo implementados materiais embasados em estratégias de 
ensino e aprendizagem baseadas numa abordagem lúdico-pedagógica com cunho teórico da 
Aprendizagem Significativa, em temáticas relacionadas com educação para o trânsito, saúde e 
cidadania. Neste trabalho enfatiza-se na apresentação e discussões relacionadas ao site do 
Programa (http://www.inf.unioeste.br/tesc/) destacando atividades à Pré-Escola e ao Ensino 
Fundamental. Em 2014 alguns desses materiais foram utilizados em três escolas municipais de 
Cascavel, uma de Palotina e em um trabalho específico desenvolvido no âmbito da modalidade 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), também em Cascavel. 
 

Palavras-chave: Informática na Educação, Educação para o Trânsito, Interdisciplinaridade, 

Experiências Educativas. 

 

Introdução 

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído através da Lei nº. 9503 de 23 de setembro de 

1997 que passou a vigorar em 1998, inovou, dentre outros aspectos, ao incluir um capítulo 

dedicado à educação, que determina a implementação da educação para o trânsito em todos os 

níveis de ensino (BRASIL, 1997, Art.76). 

O Departamento Nacional de Trânsito elaborou dois documentos contendo um conjunto 

de orientações objetivando nortear práticas pedagógicas da educação infantil (BRASIL, 2009) e 

ensino fundamental (BRASIL, 2009a). Essas diretrizes, em conjunto com outros referenciais 

teóricos, são utilizadas para fundamentar diversas ações e atividades realizadas no âmbito do 

Programa de Extensão “Trânsito: Educação Saúde e Cidadania (TESC)” que está sendo 

desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Cascavel. 

 

Contexto da Ação 

                                                 
1 Autores: Claudia Brandelero Rizzi , Doutora em Informática na Educação, coordenador do Programa de Extensão, 
claudia_rizzi@hotmail.com; Rogério Luis Rizzi, Doutor em Ciência da Computação rogeriorizzi@hotmail.com; 
Marciana Pelin Kliemann, Mestre em Educação, prof.marciana@hotmail.com; Brendo Peres Bizzetto, Acadêmico de 
Ciência da Computação da Unioeste, brendo.peres@hotmail.com; Eloisa Martins Casini, Acadêmica de Ciência da 
Computação da Unioeste, eloisacasini@hotmail.com; Gustavo Ferraz da Silva, Acadêmico de Ciência da 
Computação da Unioeste, gustavo_rst@hotmail.com, Silvia Tavares, Acadêmica de Ciência da Computação da 
Unioeste, siltavares93@hotmail.com. 
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O objetivo geral do Programa TESC é desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão 

visando promover e facilitar o trabalho educativo no que se refere à educação, saúde e cidadania 

no âmbito do trânsito. Esta proposta está em consonância com as Diretrizes Nacionais para 

Educação no Transito na Pré-Escola e Ensino Fundamental (Portaria Denatran nº. 147, de 

03/06/2009); Resolução Contran nº. 265, de 14/12/2007; Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº. 

9.503 de 23/09/1997; Lei nº. 9.394/96 de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBN; Lei nº. 10.172, de 09/01/2001 – Plano Nacional de Educação; Resolução 

CNE/CEB nº. 07, de 14/12/2010; e a Resolução CNE/CEB nº. 2, de 30/01/2012. Também 

está de acordo com o sugerido pela Organização Mundial de Saúde e as políticas públicas 

brasileiras que visam à concretização do "Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança 

Viária para a Década 2011-2020". 

Os materiais didáticos desenvolvidos foram disponibilizados no site 

www.inf.unioeste.br/tesc, espaço onde pessoas interessadas podem ter acesso. Nele é possível 

encontrar informações sobre os principais referenciais teóricos que foram utilizados na 

elaboração dos materiais, além das atividades propostas, vídeos sobre o trânsito, paródias de 

músicas de domínio público algumas gravadas com o áudio e a letra disponíveis online, sugestões 

de atividades pedagógicas sobre o trânsito em formato multimídia e tutoriais sobre a criação de 

atividades utilizando softwares específicos. 

 

Detalhamento das Atividades 

Através do Programa TESC foram e estão sendo realizadas ações visando à educação 

para o trânsito focadas em crianças de duas faixas etárias, até 6 anos e de 7 a 10 anos. Diversas 

ações têm sido realizadas visando à elaboração, utilização e disponibilização de material didático-

pedagógico, com abordagem adequada quanto à temática de educação no trânsito, voltadas para 

o público infantil, e que possam ser utilizados por professores em atividades escolares. Espera-se 

que o público infantil se aproprie de conhecimentos que viabilizem a compreensão do trânsito 

como um espaço coletivo humano, e que se tenha uma redução da quantidade de acidentes por 

meio de ações educativas que incentivem a mudança de comportamento na comunidade, 

sobretudo quanto a alteração de determinados hábitos e atitudes no trânsito. 

 

Análise e Discussões 

A figura 1 ilustra alguns materiais disponibilizados para download e posterior impressão, 

para serem utilizados com crianças da pré-escola. Dentre eles encontram-se o jogo dos sete erros, 

atividades para serem realizadas com os pais, completar frases e recortar palavras. 
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Figura 1 – Materiais didáticos disponibilizados para crianças da pré-escola. 
Fonte: os autores 
 

A figura 2 ilustra materiais disponibilizados para crianças alfabetizadas, dentre os quais, o jogo 

dos sete erros, cruzadinha, frases desordenadas e jogo da glória, sendo que esses três últimos são 

softwares desenvolvidos especificamente na temática do Programa TESC. 

 

Figura 2 – Materiais didáticos disponibilizados para crianças alfabetizadas. 
Fonte: os autores 
 
 
 
Conclusões e Considerações Finais 

O computador é um recurso e instrumento que pode contribuir para desencadear uma 

dinâmica educacional diferente, proporcionado mudanças em práticas pedagógicas, visto que 

facilita o fazer, o executar e criar coisas, encurta distâncias e facilita a comunicação. No Programa 

TESC, o computador tem sido utilizado objetivando contribuir para que professores e alunos 

possam usufruir dos materiais desenvolvidos numa abordagem lúdica-pedagógica. 
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Considera-se que os objetivos do TESC estão sendo alcançados, tendo em vista as análises já 

realizadas relativas às experiências educativas conduzidas nas escolas municipais de Cascavel 

Dilair Silveiro Fogaça, Maria dos Prazeres Neres da Silva e José de Alencar, no distrito de 

Espigão Azul, e escola Celino Rocha de Araújo do município de Palotina. Diversos dos materiais 

disponibilizados no site do Programa TESC foram utilizados por professores e alunos, sendo 

alguns impressos e outros utilizados diretamente no site ou instalados em computadores 

disponibilizados pelas instituições. As atividades foram conduzidas por professores a elas 

vinculados com a participação de integrantes da equipe TESC. 

Além disso, uma atividade extensionista específica foi realizada no âmbito da modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro Municipal de Educação Básica para Jovens e 

Adultos Paulo Freire - Fase I, em Cascavel. Decorreu de uma solicitação daquela Instituição que, 

ao tomar conhecimento das atividades realizadas no Programa TESC, argumentou que os alunos 

daquele Centro encontram-se em fase de alfabetização e apresentam interesse em adquirir 

futuramente a Carteira de Habilitação Nacional e, por este motivo, materiais didáticos desta 

temática seriam de interesse daquele público. Assim sendo, a equipe elaborou um livro digital 

especialmente para o trabalho que foi ali conduzido com a participação de professoras da 

Instituição e de seis acadêmicas do Curso de Pedagogia da Unioeste, também de Cascavel. 

Em todos os experimentos, quer nas Escolas Municipais ou no EJA, entrevistas com 

professores e alunos apontaram que os materiais desenvolvidos são promissores e podem ser 

utilizados com êxito para tratar a temática trânsito, saúde e cidadania. 
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