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Aprender na prática. Esse é o objetivo
do projeto “Estudo tridimensional

das osteossínteses por meio de modelos
confeccionados em diversos materiais –
Análise biomecânica e de reabilitação”,
coordenado pela professora Cláudia
Siqueira, do curso de Fisioterapia da UEL.
Iniciado em 2015 e com previsão de
duração até 2017, o projeto produz mode-
los tridimensionais da anatomia humana
com foco na área de biomecânica e orto-
pedia. Os modelos confeccionados ilus-
tram, por exemplo, como é uma lesão por
trauma, a anatomia e fraturas na mão,
coluna, joelho, entre outros.

O projeto conta com a parceria do
professor de Engenharia Civil e Arquitetu-
ra, especializado em estruturas e materi-
ais, César Ballarotti. O professor auxilia
tecnicamente os alunos na escolha dos
materiais, na estruturação mecânica e no
funcionamento dos modelos
tridimensionais.  Além da participação na
parte técnica, o professor ressalta a im-
portância da interdisciplinaridade do pro-
jeto. “A Universidade não é cada um no
seu curso, é importante fazer o conheci-
mento acontecer de forma integrada, en-
tão a gente vai universalizando o conheci-
mento e as estratégias de ensino”, diz ele.

Os 11 alunos, do 1° e 4° ano, e os 3
residentes do projeto são responsáveis
pela construção do modelo tridimensional.

Projeto cria modelos tridimensionais
para auxiliar no ensino

Parceria entre professores de Fisioterapia e Engenharia Civil produz modelos
para ilustrar lesões por trauma, fraturas e a anatomia de partes do corpo

Eles se aprofundam em um tema, estu-
dam, desenham o projeto e constroem o
protótipo. Ao todo, mais de 10 modelos
foram produzidos, todos com materiais
reciclados ou reaproveitados, como gar-
rafas PET, canos de PVC e isopor. De
acordo com a professora Cláudia, por
meio do projeto, os alunos aprofundam
os conhecimentos adquiridos na teoria.
“A importância do aluno fazer o modelo,
não é o modelo em si. É o que ele aprende
e incorpora deste aprendizado, que não
vai esquecer nunca mais”, explica.

A UEL é a primeira Instituição Esta-
dual de Ensino Superior do sul do Brasil
no QS University Rankings: Latin
America 2016 (Quacquarelli Symonds),
divulgado em 14 de junho, que apontou
as Universidades mais destacadas de
todo o continente. A UEL conquistou
ainda três pontos no cômputo geral,
considerando 300 universidades
pesquisadas, públicas e privadas apare-
cendo na 84ª colocação; 19ª do Brasil, 2ª do
Paraná e 5ª do sul do país.

O resultado foi considerado muito bom
pela diretoria de Avaliação e Acompanha-
mento Institucional da Pró-reitoria de Pla-
nejamento (PROPLAN) da UEL, que
acompanha a evolução do ranking. Se-
gundo a diretora, professora Martha
Marcondes, o instituto considerou critéri-
os como reputação acadêmica, avaliação
entre empregadores, relação professores/
alunos, publicação de artigos, citação em

Ranking QS classifica UEL como melhor estadual do Sul
outros artigos, volume de professores
com doutorado e impacto na internet.

Para a diretora, o ranking latino mos-
tra a importância da internacionalização
do ensino superior, com foco na melhoria
da capacitação dos profissionais e na
realização de projetos compartilhados.
“Podemos aferir que as pesquisas reali-
zadas pela UEL já demonstram influência
fora do país, o que acabou sendo rele-
vante para este resultado”, definiu.

Outras instituições paranaenses tam-
bém foram citadas no levantamento como
a Universidade Estadual de Maringá
(UEM), PUC de Curitiba, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e Universidade Estadual do Oes-
te do Paraná (Unioeste). As duas melho-
res do Ranking são brasileiras: Universi-
dade de São Paulo (USP) e Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).

Após a produção, cada aluno apresen-
ta seu projeto à turma do terceiro ano, na
disciplina Fisioterapia Traumatorpédica
Funcional. Aluna do quarto ano, Letícia
Alves da Silva ressalta a importância do
projeto no aprendizado: “é muito legal
porque, como é a gente que desenvolve,
pegamos uma dúvida que temos ou algo
que não entendemos direito e vamos
pesquisar, desenvolvemos um modelo.
Então, a gente faz todo o processo e essa
dúvida acaba se dissipando e podemos
explicar para os alunos que às vezes têm

a mesma dúvida. E, além disso, o modelo
que você fez, você nunca mais vai esque-
cer sobre aquele assunto”, comenta.

Além das apresentações em sala de
aula, as explicações dos alunos sobre os
modelos tridimensionais são gravadas e
disponibilizadas na internet, no canal da
professora Claudia Siqueira no Youtube
(https://www.youtube.com/channel/
UC1KVxFg9K6ruegHuzcAybHQ).
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Equipe produz modelos tridimensionais da anatomia humana
com foco na área de biomecânica e ortopedia.

“A IMPORTÂNCIA DO
ALUNO FAZER O
MODELO, NÃO É O
MODELO EM SI. É O
QUE ELE APRENDE E
INCORPORA DESTE
APRENDIZADO, QUE
NÃO VAI ESQUECER
NUNCA MAIS”


