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Apresentação 

Pela quinta vez a Pró-Reitoria de Extensão da UEL, promoveu o Simpósio “POR 

EXTENSO”, que teve por objetivos: discutir a extensão no âmbito da universidade, 

suas metodologias, políticas e desafios, propiciando diálogos com a sociedade, além 

de disseminar os resultados dos projetos e programas de extensão da UEL. 

 

O evento aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro de 2016, no Auditório do PDE e 

CESA – Centro de Estudos Sociais Aplicados, localizado no Campus da UEL. A 

programação científica incluiu conferências de convidados externos, apresentações 

orais e pôsteres de diferentes áreas temáticas. 

 

O “Por Extenso 2016” trouxe à tona os principais resultados das ações extensionistas 

da UEL e outras instituições de ensino, iluminando e atraindo olhares para as 

metodologias inovadoras, resultados concretos, e para os exemplos de parceria que 

podem ser multiplicados e implementados em outras regiões. 

 

O evento contou com o apoio financeiro da Fundação Araucária. 

 

 

 

 

APOIO: 
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A Adolescência e a Questão da Escolha Profissional: Do “Pitch” das 

Profissões ao Atendimento Terapêutico Acerca do Devir. 

1 Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida, 2, 5 Jádia Cristina dos Santos, 3 Ana Maria 
Gimenez Rodriguez, 4 Ana Paula Bonora Machado, 4 Giovanna Sandoval Fioresi, 4 

Geovanna Moreno Cianca, 4 Jéssica Cardoso Roque, 4 Yuriko Siu Takeda. 

 
 Professora doutora Associada da Universidade Estadual de Londrina/PPSIC/CCB. 

Coordenadora do Projeto, 2 Bolsista PIBEX/PROEX/UEL, 3 Bolsista FAEPE, 4 

Colaboradora do Projeto de Extensão, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01947 
 

 
Através do projeto de pesquisa e extensão “Adolescência E A Questão Da Escolha 

Profissional: Atendimentos Em Grupo E Individual Na Clínica Psicológica Da 

Universidade Estadual De Londrina”, que existe há mais de 20 anos na UEL, são 

realizadas oficinas pontuais e atendimentos em grupos terapêuticos abordando o 

tema da escolha profissional na adolescência. O projeto já realizou diversos 

trabalhos atendendo grupos na Clínica Psicológica e promoveu várias oficinas, 

como a realizada no Colégio Aplicação em março deste ano. Neste trabalho será 

focado a intervenção realizada no evento anual, tradicional da UEL, que busca 

promover a aproximação dos jovens com a universidade, a Feira das Profissões: 

Conhecendo a UEL, que aconteceu em junho de 2016. Nesta oportunidade foi 

organizada uma intervenção denominada “Pitch das Profissões”, reunindo 

atividades que levassem os jovens do ensino médio para uma reflexão sobre seus 

“sonhos” e o que eles esperam para o futuro, principalmente no quesito 

profissional. Os adolescentes que participaram, provenientes das mais variadas 

escolas de Londrina e região, responderam um questionário formulado pelas 
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autoras, reunindo o total de 167 alunos; desses, 89 demonstraram interesse em 

participar do Projeto de Orientação Vocacional e Profissional, sendo 34 do terceiro 

ano do ensino médio, 29 do segundo ano do ensino médio, 4 alunos do primeiro 

ano do ensino médio e 15 não identificaram a série que estavam. Apenas 14 alunos 

do terceiro ano alegaram já saberem qual profissão desejariam seguir, enquanto 

apenas 11 alunos do segundo ano já escolheram uma profissão. 10 alunos do 

terceiro e 9 alunos do segundo ano encontravam-se em dúvida quanto a duas 

profissões. Dos alunos do terceiro ano, 10 não sabiam o que fazer, e do segundo 

ano 9 alunos. Sob o ponto de vista da teoria do amadurecimento, essa fase da 

escolha profissional pode requerer manejos psicoprofiláticos, que poderão 

acontecer por meio de um espaço temporal transicional, no qual os adolescentes 

expressaram suas dúvidas ao chegarem à discussão acerca de si, sobre as 

profissões e o devir. Haja vista um número de adolescentes interessados, foram 

convocados a participarem de grupos com enfoque da Consulta Terapêutica 

Coletiva. O grupo objetiva orientar e acolher os adolescentes frente à problemática 

da adolescência e da escolha profissional, à medida que cria um espaço temporal 

transicional. Por meio das oficinas, foi possível aos adolescentes refletir a escolha 

profissional através da produção criativa e da relação com o grupo de pares. 

Conclui-se que o ao tirar dúvidas, gerar reflexão e discussão, o grupo e as 

intervenções pontuais, como o promovido pelas oficinas e pelo “Pitch”, servem como 

um espaço de acolhimento para os adolescentes e suas ansiedades, cumprindo 

uma função psicoprofilática.  

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, a PROEX, a 

Professora Dra. Rosemarie E. S. Almeida e toda equipe do Projeto de 

Orientação Profissional.  
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A ATUAÇÃO DA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO PATRONATO 

PENITENCIÁRIO DE LONDRINA – UM OLHAR PARA ALÉM DAS ROTINAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

1 Lisiane Freitas, 2 Gabriella Neves Bertoni, 3 Maria Carolina Bononi Sales 3 Debora 
Frossard.  

 

 

 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Profissional de administração, 
3 Discente do curso de administração da Universidade Estadual de Londrina. 

 
Área Temática: Direitos humanos e Justiça 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01926 
 
 

O Projeto Patronato Penitenciário de Londrina, em parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) é composto por equipes multidisciplinares oriundas das 

áreas do Direito, da Psicologia, da Pedagogia e da Administração, que desenvolvem 

atividades que visam contribuir para uma efetiva reinserção social, e, em 

concomitância, trabalhando com a prevenção à reincidência criminal. Além disso, 

faz parte do escopo deste projeto de extensão evitar que o egresso do sistema 

penitenciário se macule com o estigma de ex-sentenciado. No que tange ao setor 

de Administração, cabe salientar que, além das atividades que compreendem as 

funções de rotinas administrativas como: gestão de fluxo de pessoas, informações 

e materiais de trabalho; controle de documentos dos recursos humanos; 

organização do sistema de arquivos (ativo e inativo); coordenação e gestão das 

folhas-pontos dos bolsistas; emissão dos recibos referentes aos pagamentos das 

bolsas de graduados e graduandos; emissão de ACR’s (Atestado de 

comportamento e regularidade); ainda figura como principal responsável pela 
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organização do protocolo das informações relacionadas ao cumprimento de pena 

dos assistidos no sistema Projudi, atividade primordial para a efetiva fiscalização do 

cumprimento das condições impostas pelos juízos aos apenados. Ademais, 

desenvolve ações de reinserção destes beneficiários no mercado de trabalho, a 

exemplo dos cursos de elaboração de currículos e preparação para entrevistas de 

emprego, por meio dos quais, os envolvidos simulam situações e testes que 

comumente aparecem nos processos seletivos das empresas privadas. No ano de 

2016 foram realizadas duas edições desta capacitação, com a presença de 30 

apenados em cada uma. Percebe-se que com essas orientações os assistidos 

renovam as suas esperanças de reinserção e se sentem capazes de retornar à 

sociedade e ao âmbito do trabalho. O setor de Administração, em conjunto com as 

demais áreas envolvidas no projeto, também captam empresas parceiras que 

podem ofertar vagas e oportunidades para estes capacitandos. Todas as ofertas de 

emprego são divulgadas no mural específico no Patronato Penitenciário, criado pela 

mesma equipe de bolsistas. Todas as ações do projeto são norteadas pelo método 

da pesquisa-ação. Cabe salientar que além dos benefícios que o projeto propicia 

para a população envolvida, essa ação extensionista contribui ainda para a 

formação dos nossos educandos, compreendidos pelos bolsistas graduandos e 

também os recém-formados que constituem a equipe multidisciplinar. Tornam-se 

sujeitos mais conscientes e solidários e compreendem que as suas atividades, 

especialmente as do universo administrativo, extrapolam os muros das rotinas 

empresariais. É preciso, sobretudo, enxergar o assistido como partícipe do projeto 

e que o seu trabalho como bolsista pode contribuir para a reinserção destes 

apenados na sociedade e, por conseguinte, que estes consigam ter uma vida mais 

digna, longe da reincidência criminal. 

 

Agradecimentos: SETI – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 
SESP – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
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A ATUAÇÃO DO NUMAPE EM LONDRINA: TRÊS ANOS EM REDE 

1 Claudete Carvalho Canezin, 2 Eva Baum Penha Bernardes, 3,4 Natalia Monti Di 
Osti 

 

 Professora da Universidade Estadual de Londrina e Coordenadora do NUMAPE, 2 
Bolsista Profissional de Direito do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE), 3 Bolsista 

Profissional de Psicologia do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE), 4 Apresentadora 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1762 
 

 
O NUMAPE – Núcleo Maria da Penha é um projeto de extensão vinculado ao 

Universidade sem Fronteiras (USF) da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior – SETI, com recursos do Fundo Paraná e em parceria com a 

Universidade Estadual de Londrina através da PROEX – Pró Reitoria de Extensão. 

O núcleo atua desde Julho de 2013 prestando assistência jurídica e psicológica à 

mulher em situação de violência doméstica na comarca de Londrina. Atua na 

garantia dos direitos da mulher, que, embora consagrados no nosso ordenamento 

jurídico, são insistentemente violados, evidenciando que tal minoria ainda é, por 

vezes, carente dos mais elementares cuidados e necessita de um serviço 

especializado. Tem como objetivo combater a violência doméstica e a 

vulnerabilidade das mulheres agredidas, oferecendo atendimento gratuito a 

mulheres que residem nesta cidade, que estejam em situação de violência 

intrafamiliar e que necessitam da proteção judicial para que lhes seja assegurada a 

tutela de seus direitos, além da promoção de ações de prevenção, articulação e 

mobilização social, visando o combate à violência contra as mulheres, bem como a 

conscientização da população acerca dos direitos deste público. O núcleo visa 

desvincular a mulher de seu agressor, realizando o divórcio ou a dissolução de união 
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estável, além de assegurar os direitos dos menores envolvidos através da 

regulamentação da guarda, das visitas e dos alimentos. No âmbito psicológico, os 

atendimentos são realizados de forma individual tanto às mulheres, quanto aos 

menores, a fim de fornecer suporte emocional e para o manejo dos aspectos 

emocionais relacionados com a situação de risco e arranjo de condições para 

ampliar o repertório de enfrentamento, dentre outros comportamentos alternativos, 

além de promover possíveis orientações referentes a cada caso. O projeto possui 

uma alta demanda e os atendimentos são realizados diariamente. Em sua história, 

mais de 262 casos já foram solucionados, dentre os processos de divórcio, 

dissolução de união estável, guarda, alimentos e visitas. Além da assistência às 

mulheres vítimas de violência doméstica, como um serviço especializado, o 

NUMAPE trabalha em conjunto com a Rede Municipal de Proteção e Enfrentamento 

à Violência Doméstica e Sexual, atuando junto ao Ministério Público, à Vara Maria 

da Penha, às Varas de Família, ao Centro de Atendimento à Mulher, à Delegacia 

da Mulher, aos Conselhos Tutelares, dentre outros serviços, além de atuar no meio 

acadêmico e científico, através da organização de congressos científicos, 

apresentação de artigos, resumos expandidos e banners e participação em 

simpósios da área. Com o intuito de proteger os direitos da mulher e desvinculá-la 

do agressor, o NUMAPE atua em âmbito jurídico e psicológico, oferecendo à mulher 

atendida a oportunidade de desenvolver repertório para sair da situação de 

vulnerabilidade e restituir-se enquanto pessoa de direito. Sendo assim, em parceria 

com a Rede, o NUMAPE busca garantir a tal minoria londrinense o acesso à justiça, 

à vida, à segurança, à saúde, ao lazer e à liberdade, assim como previsto na Lei 

Maria da Penha. 

 

Agradecimentos: À Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SETI - e à PROEX pela realização do projeto e ao Fundo Paraná pela concessão 

das bolsas. 

 

  



7 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

A constituição do observatório da Questão Agrária no Paraná: o blog como 

ferramenta de disseminação 

1 Ariel Pereira da Silva Oliveira 
 

 Bolsista e discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina 
 

Área Temática: Meio ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02007 
 

 
Entender a questão agrária é um desafio, em vista de um processo histórico de 

concentração fundiária, em si excludente e imerso nas contradições resultantes da 

luta de classes típica do modo capitalista de produção. 

Balizados pela relevância da temática, um grupo de pesquisadores das 

universidades públicas do Paraná vem construindo uma rede de pesquisa, visando 

à construção de uma reflexão crítica sobre questões como: conflitos agrários; 

estratégias de enfrentamento ao problema da interdição à terra de trabalho, da 

produção agrícola em si, entre outras. 

O trabalho desenvolvido no Laboratório de Analises Territoriais Campo-Cidade 

(LATEC) refere-se ao gerenciamento do blog Observatório da Questão Agrária no 

Paraná, alimentado de forma conjunta com laboratórios de outras universidades da 

rede, a saber: Enconttra - UFPR; GEGATE - UEPG; GEOLUTAS - UNIOESTE; 

GETERR - UNIOESTE e LAGEA - UEM. 

No que tange ao impacto do blog, essa ferramenta se configura como fonte de 

pesquisa e disseminação de conteúdo resultado de investigações e reflexões 

empreendidas por professores-pesquisadores e universitários dos mais diversos 

níveis de formação. O blog já teve mais de 2000 visitas, o que é um número 
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relevante, levando em consideração o conteúdo e o tempo de vida do blog que é 

recente, pois migrou de outro domínio. 

Além do blog, a rede de pesquisadores vem realizando desde 2013 um encontro 

científico anual e que anteriormente era vinculado ao Simpósio Estadual de Estudos 

Territoriais que até 2015 fora anual. A decisão por transformá-lo em evento bianual 

fez com que a partir de 2016, a Jornada aconteça como evento consequente ao 

Simpósio Paranaense de Pesquisa e Pós Graduação, num ano, e no seguinte, ao 

SEET, como forma de manter a anualidade fundamental para as interlocuções dos 

pesquisadores em Geografia Agrária no Paraná. 

Tanto quanto as jornadas, o Observatório da Questão Agrária procura disseminar 

conhecimentos socialmente relevantes ao seu público alvo: povos e comunidades 

tradicionais, assentados da reforma agrária; integrantes de movimentos sociais do 

campo; estudantes da educação do campo. Os conhecimentos traduzidos em uma 

linguagem a esse público certamente não exclui a possibilidade de contribuir com 

os trabalhos de instituições cuja ação envolve os sujeitos vitimados pelos conflitos 

por terra e território, além das que trabalham com a pesquisa e com a extensão 

rural. 

Com relação ao conteúdo há o compartilhamento de textos críticos sobre a situação 

política do país e suas implicações na questão agrária sobretudo Paranaense, além 

de ações desenvolvidas nas universidades membros do observatório como eventos 

que discutem a temática, trabalhos de campo, entre outros. A metodologia do 

trabalho consiste na seleção, postagem, formatação e compartilhamento de 

conteúdos condizentes com a temática, como já salientado há a participação 

conjunta das universidades, assim cada uma tem um responsável pelo 

gerenciamento do conteúdo. 

 

 Agradecimentos: A professora Eliane Tomiasi Paulino pela orientação. 
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A CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO CLÍNICA NO PRONTO ATENDIMENTO 

PSICOLÓGICO DA UEL: UM RELATO DE CASO 

1Maria Antonia Di Palma Xavier Aguiar, 2Paulo Victor Bezerra, 2Maíra Bonafé Sei  
 

Graduanda de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL),2Discente 
de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, ¹ Apresentadora 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01946 
 
O Pronto Atendimento Psicológico estrutura-se como um serviço prestado á 
comunidade na área de saúde mental e assistência social, desenvolvido 
inicialmente, no Brasil, ao final da década de 1960 na USP. O serviço é um espaço 
de escuta e acolhimento da experiência do sujeito, no momento da crise, com o 
intuito de compreender e clarificar as questões que os levaram até a clínica. O 
Pronto Atendimento Psicológico foi IMPLEMENTADO na Clínica Psicológica da 
UEL, em 2015, funcionando diariamente em seus determinados horários compostos 
por graduandos majoritariamente do quarto e quinto ano de Psicologia para 
realizarem os atendimentos. Objetiva-se relatar um caso atendido no Plantão 
Psicológico que auxiliou a estudante a compreender na prática sobre o manejo e 
raciocínio clinico de acordo com as demandas trazidas sendo esta uma das 
propostas de ensino do projeto. Bárbara, 18 anos, chega a clínica psicológica com 
queixas de não conseguir expressar o que sente e o que pensa de maneira 
adequada. A mesma fez o uso do serviço três vezes, sendo o limite permitido de 
atendimentos, e em todas, opta por voltar no horário da mesma plantonista. Discute-
se, nesse caso, as possibilidades de elaboração psíquica e a questão do vínculo no 
espaço de plantão, lugar que antecipa a entrada em análise propriamente dita e que 
pode auxiliar o paciente em termos de elaboração da fala e de suas urgências 
psíquica. Considera-se que o serviço de plantão psicológico é um lugar de 
promoção de saúde mental, que, em poucos encontros, pode ser auxiliador e 
organizador das questões psíquicas do sujeito, fazendo com que este possa estar 
disposto a um trabalho de psicoterapia.  

 
Agradecimentos à Pró-Reitoria Extensionista da UEL pela concessão da bolsa 
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A CRIANÇA EM NÓS: CRESCE, EXPANDE, HUMANIZA 

1,2 Raíssa Gouveia Ramos, 1,3,4Gabriela Drews Wayhs, 5Maíra Bonafé Sei 
 

1Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2Autora, 
3Coautora, 4Apresentadora, 5Professora da Universidade Estadual de Londrina 

 
Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01881 
 
Há tanto sonho e sabedoria na criança que deveria ser anseio primário do adulto: 

guardar e regar em si a flor da infância. A segunda tarefa é a mais difícil - o recolher 

e manter na memória faz-se com certo gosto nostálgico - a semeadura e o cuidado 

constante que merecem atenção ou se perdem entre as tantas obrigações 

cotidianas. Com a criança em nós desamparada, desvalorizamos o olhar, a 

brincadeira e a sinceridade boba e honesta, perdemos em nossa humanidade. 

Empobrecemos em empatia e amor. A fim de resgatar a riqueza pura e se 

humanizar, a figura do palhaço investe em luz e puerilidade. Na teoria do Clown, o 

palhaço é o próprio ser humano em exponencial: é o homem ao cubo. De significado 

tem-se que este ser amplia em si – na aparência, nas emoções e nos atos – a beleza 

e a tristeza de alguém. Ele, como as crianças, intensa e verdadeiramente é. Expõe-

se altruistamente ao mundo e, assim, ensina. Dá lições sobre o fazer rir e, mais 

importante, sobre a esperteza necessária de rir de si próprio. Instrui que somos 

falhos: o palhaço – como o bebê que arrisca os primeiros passos - é por todo torto 

e por tudo tropeça. Estampado de características infantis e defeitos humanos, o 

palhaço produz uma identificação por quem o observa, possibilitando comunicação 

e trocas. Esse tipo de laço forte é ansiado por quem preza por estabelecer uma 

relação interpessoal. Para aprender com a arte do Clown e humanizar o cuidado em 

Saúde, estudantes da UEL desenvolveram a Frente do Palhaço no Projeto 
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Sensibilizarte. Apropriaram-se, então, dos conhecimentos e do nariz vermelho para 

realizar intervenções semanais no Hospital Universitário do Norte do Paraná. Nas 

visitas, levam um olhar diferente a idosos, adultos e crianças em vulnerabilidade. 

Criam vínculos que diferem das interações usuais entre profissionais de saúde e 

pacientes no cenário desumanizante atual do SUS. Durante o encontro entre 

palhaços e trabalhadores, acompanhantes ou internados, é oferecido 

companheirismo e a chance de brincar, de acreditar, de retomar a alegria infantil. 

Esta dança produz um fluxo de energia transversal: a humanização corre tanto para 

quem recebe a visita, quanto para quem a oferta. Gera-se, portanto, uma 

modificação única no cotidiano do HURNP. Qualquer criança entenderia que onde 

falta saúde, há lacuna de amor. Qualquer Sensibilizartista recomendaria na falta de 

amor, há espaço para o Palhaço. 

Agradecimento à Divisão de Projetos/ DPAT/ PROEX pela concessão da bolsa. 
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A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

¹Silvia Nogueira Cordeiro, ²Thaynara Magalhães Vieira, ²,³Greice Kelly Barbosa, 

¹Docente do Departamento de Psicologia e Psicanálise da Universidade Estadual 
de Londrina, ²Discente do Projeto de Extensão de Saúde da Mulher da 

Universidade Estadual de Londrina, ³Apresentadora. 

Área Temática: Saúde  

Número de Cadastro de Projeto: 01949 

O presente trabalho caracteriza-se por um relato de experiência, resultado 

da atuação e acompanhamento junto a equipe multidisciplinar da residência 

multiprofissional da saúde da mulher. As atividades foram desenvolvidas no Hospital 

Universitário da Universidade Estadual de Londrina, sendo vinculadas ao projeto de 

extensão “Atendimento Psicológico em Equipe Multidisciplinar a Mulheres em Idade 

Reprodutiva”. A equipe multidisciplinar  é composta por psicólogo, enfermeiro, 

nutricionista e farmacêutico. O período do relato de experiência se deu a partir do 

segundo semestre do ano de 2015. O objetivo do trabalho foi analisar as 

dificuldades e potências  encontradas na realização de atividades de uma equipe 

multidisciplinar, a partir das vivências e observações do campo. As atividade foram 

realizadas semanalmente na maternidade e enfermaria feminina do hospital em 

questão, sendo que estas tinham duração de aproximadamente duas horas. A partir 

da experiência do campo nos deparamos com dificuldades ao que se refere à 

questões como a ética no trabalho, a resistência dos outros profissionais em relação 

a equipe multiprofissional e a ausência de humanização no ambiente hospitalar. Em 

relação às potências, com o decorrer do trabalho foi possível observar que a equipe 

multidisciplinar foi se tornando mais visível, sendo solicitada com maior frequência, 

foi implementada a inserção de um plano de humanização, o que tem facilitado a 
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inclusão desta equipe e além disso, notou-se a relevância de uma equipe 

multidisciplinar, por parte dos demais profissionais no ambiente hospitalar, o que 

possibilitou discussões multiprofissionais dos casos. Desta forma, é possível 

constatar que apesar das resistências encontradas por parte dos outros 

profissionais ao que se refere a inclusão da equipe multidisciplinar e do pensamento 

individualizado por parte dos profissionais da área da saúde, a relevância da equipe 

multidisciplinar neste contexto se faz inquestionável, tendo em vista que olhares 

distintos sobre o mesmo caso traz avanços significativos para o mesmo.  

Nossos agradecimentos à Proinex pela concessão da bolsa e por tornar a 

realização deste trabalho possível. 
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A EXTENSÃO COMUNITÁRIA EM SAÚDE MENTAL: EXPERIÊNCIAS NO 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ADAMANTINA/SP E FLÓRIDA 

PAULISTA/SP  

 

1 Cassiano Ricardo Rumin,2 Gabriela Pereira Lopes,2 Mariana de Almeida,                                          
2,3 Jéssica Letícia do Nascimento 

 
 Professor do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 2 

Discente de Graduação em Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 3 

Apresentador 
 

 
 
 
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um local de referência e tratamento 

para os portadores de sofrimento psíquico grave e/ ou crônico e indivíduos 

psicóticos. O CAPS tem como diretrizes a realização de acompanhamentoclínico, 

reabilitação e reinserção psicossocial dos indivíduos atendidos. Este serviço 

apresenta orientação comunitária e preconiza o estabelecimento de projetos 

terapêuticos que estimulem a contratualidade dos indivíduos atendidos. Nas ações 

dos CAPS, as práticas em Psicologia são dirigidas aos indivíduos e seus familiares, 

sendo relevante o desenvolvimento de práticas de grupo em virtude de seus efeitos 

de integraçãosocial. O serviço de extensão comunitária aqui descrito acontece em 

CAPS de modalidade I e tem o objetivo de oferecer atenção ao sofrimento psíquico 

de pacientes que apresentam o agravo à saúde mental de forma crônica. Como 

método de intervenção empregou-se a técnica de fotolinguagem. A prática grupal 

de fotolinguagem acontece uma vez por semana, com duração de 1h30min e seus 

componentes são indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia e depressão. Nesta 

técnica de intervenção em psicologia, apresenta-se uma questão aosindivíduos 

componentes do grupo e solicita-se que respondam tal questão com ajuda de uma 
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imagem. Um conjunto de fotografias são disponibilizadas aos participantes que, em 

silêncio, escolhem uma que possibilite a resposta a questão anteriormente 

posicionado ao grupo. Todos os participantes podem comunicar suas percepções 

relativas a fotografia escolhida por outro participante, havendo tolerância a qualquer 

ambiência produzida pelo ponto de vista individual. Os resultados indicam que essa 

técnica de grupo mobiliza a figuralidade. A figuralidade é um recurso psíquico que 

encontra-se prejudicado em indivíduos com agravos crônicos à saúde mental. Este 

recurso psíquico permite que sentimentos inespecíficos e contraditórios sejam 

enunciados com a tentativa de reagir associativamente entre a questão proposta e 

os afetos decorrentes da vivencia singular dos indivíduos. Após cada encontro o 

discurso do grupo é organizado em cadeias associativas, discutidas de acordo com 

seus conteúdos psicodinâmicos e a partir destes conteúdos é definida a questão 

empregada no próximo encontro. A transferência no grupo não é tomada como 

fenômeno individual, visto que são abordas as cadeias associativas que são faladas 

e as relações presentes. O organizador do grupo também comunica suas 

experiências, participando numa condição de igualdade e reduzindo a 

persecutoriedade. Conclui-se afirmando que a vinculação comunitária é 

impulsionada pelo espaço psíquico partilhado do grupo. Este efeito é congruente 

com o princípio de atenção de orientação comunitária, preconizado pelas políticas 

públicas em saúde mental. Além disso, verifica-se a redução da intensidade dos 

sintomas, pois, o trabalho associativo propicia a integração de conteúdos cindidos 

da personalidade. 

 

Palavras-chave: Saúde mental; Sofrimento psíquico; Fotolinguagem;  

 

Agradecimentos: Agradecemos aos funcionários dos CAPS por terem acolhido o 

serviço e assim disponibilizado espaço para que pudesse acontecer.   
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A FAMÍLIA RECONSTITUÍDA E SEUS EFEITOS PSÍQUICOS NA CRIANÇA: UM 

ESTUDO DE CASO 

1,4 Ana Paula Cavalheiro, 2 Sandra Aparecida Serra Zanetti, 3 Maíra Bonafé Sei. 
 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Professora da Universidade Estadual de 

Londrina, 4 Apresentadora. 
 

Área Temática: Saúde da Família 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01901 
 
 

A família reconstituída é uma das novas configurações familiares presentes na 

contemporaneidade e refere-se ao modelo em que há a chegada de um novo 

membro em uma família monoparental. Este arranjo implica em uma grande 

complexidade com relação à função parental exercida e ao lugar ocupado por este 

novo membro, e à adaptação da(s) criança(s) a ele. O caso a ser estudado neste 

trabalho refere-se a uma menina de 6 anos e seus pais, que foram atendidos por 

meio do projeto de extensão 1901, que busca oferecer aos pais de crianças 

encaminhadas para a Clínica Psicológica da UEL um grupo terapêutico visando ao 

favorecimento de suas funções parentais. O método empregado foi o estudo de 

caso único, onde foram realizadas entrevistas iniciais com os pais, sessões lúdicas 

com a criança e foi dado início ao grupo terapêutico com os pais. A criança do caso, 

S., é fruto de uma gravidez não-planejada. A mãe teve dificuldades em aceitar a 

gravidez, o pai biológico assumiu a paternidade, mas não tem muito contato com a 

filha. Durante os dois primeiros anos de vida da criança, na dinâmica familiar só 

havia S., sua mãe e sua avó materna. Até que a mãe conheceu seu atual marido, 

casaram-se quando S. tinha 4 anos e tiveram uma filha. Esta série de 

acontecimentos implicou em diversas mudanças nos comportamentos da paciente. 



17 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

Dentre as queixas trazidas, apresentava-se um comportamento infantilizado e 

desafiador de S.. Por meio das entrevistas e das sessões lúdicas, notou-se uma 

ambiguidade de S. com relação à irmã. Também foi possível perceber que a mãe 

apresentava dificuldades em expressar carinho e dar atenção à primogênita. No 

grupo de terapêutico com os pais foi possível observar uma falta na posição que S. 

ocupava no imaginário dos pais, o que trouxe desconforto para o casal, que não 

apareceu nos encontros subsequentes.  Concluímos que o sintoma da criança 

refere-se as mudanças e implicações na dinâmica e estrutura familiar, mencionadas 

pela literatura, no que se refere ao surgimento do padrasto e à chegada de um meio-

irmão na família reconstituída, que os pais estavam com dificuldade de lidar.  

 
Agradecimentos:  PROEX pela concessão da bolsa. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE; SABERES, SENTIDOS E 

EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS 
 

1 Carla Juliana Galvão Alves, 1 Eduardo Luis Santilli Junior, 2 3 
 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina,  3 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02021 
 

 
As diversas mudanças pelas quais a disciplina de Artes passou desde que se tornou 

obrigatória no currículo escolar explicam alguns dos desafios de se pensar a 

formação docente na área, seja ela inicial ou continuada. É preciso considerar 

também a atuação de professores sem a formação específica nas redes públicas e 

privadas de ensino. O projeto Arte na Escola: Renovando Caminhos para a 

Formação Contínua de Professores de Arte tem por objetivo contribuir para a 

melhoria do ensino de arte na educação básica a partir da formação contínua de 

seus professores, bem como promover o aprimoramento na formação docente 

inicial desta área. As ações de formação contínua se dão por meio de cursos, grupos 

de estudos, oficinas, eventos e publicações, visando contextualizar, trocar 

experiências, refletir sobre ensino de arte em todos os seus aspectos. Os cursos 

são elaborados a partir de demandas levantadas junto aos professores. Quanto aos 

grupos de estudo, constituem-se, em nossa avaliação, em espaço privilegiado para 

a formação, pois além das trocas de experiências permitem aos professores refletir 

sobre seus acertos e erros; compartilhar o pensado, o esperado e o vivido visando 

à transformação de sua prática docente. Em boa parte das ações realizadas 

utilizamos DVDteca Arte na escola, financiada pelo Instituto Arte na Escola, que 

conta com 162 documentários sobre arte brasileira, em especial a contemporânea, 

todos acompanhados por materiais educativos (pdf). Em 2016 foram realizados tres 
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cursos de formação em parceria com as secretarias municipais de educação de 

Londrina, Ibiporã e Rolândia, e um grupo de estudos sobre o ensino de gravura, que 

acompanhou um projeto realizado em uma escola pública de Santa Margarida, 

município de Bela Vista do Paraíso-PR. Ao todo foram envolvidos 83 professores 

que ministram a disciplina de Arte, nem todos com a formação específica na área. 

Além da qualificação do trabalho do professor, o projeto tem mantido um diálogo 

permanente com os professores da Educação Básica, que favorece também os 

alunos em formação. Participar deste projeto me permitiu uma aproximação com 

professores que atuam na rede básica de ensino e me possibilitaram acompanhar 

de perto suas dúvidas e desejos sobre o trabalho docente, pude compreender como 

se dão algumas ausências e excessos de conteúdos que surgem na prática ou na 

pesquisa do nosso ensino público, fatores que fizeram refletir sobre quais são as 

minhas expectativas com este futuro campo de trabalho.  

 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, ao Instituto 
Arte na escola pelo incentivo para a realização do projeto na escola. 
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A GARANTIA DE MORADIA CONQUISTADA PELOS HABITANTES DA 

OCUPAÇÃO JARDIM BELA VISTA- JATAÍZINHO, PR. 

1 Érika Juliana Dmitruk, 2,3 Gabriel Vinicius da Silva 
 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça. 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1680 
 

 
O Jardim Bela Vista é uma ocupação urbana da cidade de Jataízinho, PR, que teve 

início há 10 anos, quando dezenas de famílias de baixa renda passaram a ocupar 

o terreno de 72.600 m² da Cerâmica Bela Vista, falida nos anos 90. O processo de 

ocupação se intensificou em 2008, chegando a 150 famílias, quando foi fundada a 

Associação de Moradores, com o objetivo de diligenciar junto ao poder público a 

regularização fundiária do local. No entanto, os ex-trabalhadores da Cerâmica 

moviam ação contra a massa falida requerendo os créditos trabalhistas que não 

foram pagos pela empresa, procedendo, então, ao pedido de penhora do terreno. A 

demanda chegou ao projeto integrado “Lutas: formação e assessoria em Direitos 

Humanos” em 2014, por meio do professor do EAAJ, Renato Lima Barbosa, que 

atuava como advogado do Sindicato que representava os ex-trabalhadores. O 

objetivo era que os alunos do projeto auxiliassem os moradores da ocupação em 

questões jurídicas, estabelecendo um canal de diálogo entre a Associação e o 

Sindicato para que, assim, fosse possível encontrar uma solução que garantiria os 

créditos trabalhistas e a moradia dos ocupantes. Dessa forma, os colaboradores do 

projeto, os moradores e o Sindicato concluíram que seria viável a arrematação do 

terreno pelos ex-trabalhadores com eventual venda à Associação, para que esta 
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procedesse à regularização fundiária. Para isso, trabalhou-se juntamente com os 

moradores de forma a reestruturar a Associação, desativada em 2008, e fosse 

possível continuar com os trâmites legais necessários. Em acórdão proferido pelo 

TRT da 9ª Região nos autos 0608900-07.1994.5.09.0664, permitiu-se a 

arrematação do terreno pelo Sindicato com vistas a se firmar compromisso de 

compra e venda com a Associação. Os moradores da ocupação, em Assembleia, 

decidiram pela compra do terreno intermediada pelos colaboradores do projeto. 

Assim, através do método da educação popular, diversas diligências passaram a 

ser tomadas em conjunto com a comunidade, como realização do serviço de 

topografia para a divisão dos lotes e, atualmente, eleição da nova Diretoria 

Executiva da Associação para abertura de conta bancária e emissão dos boletos 

com os custos de cada lote, para pagamento em 3 anos, sendo a média dos lotes 

de 200 m² no valor de R$3.200,00. Conclui-se que é extremamente necessária uma 

atuação em conjunto com a comunidade, para que esta possa construir a solução 

de suas questões e compreender a magnitude de seus direitos. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina e Pró-Reitoria de 

Extensão pela concessão da bolsa de iniciação extensionista. 

 

  



22 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

A HIPERGLICEMIA EM PACIENTES COM ÚLCERAS DIABÉTICAS – ORIENTAÇÕES 

POR MEIO DE MATERIAL DIDÁTICO  

1 Maria Clara Dutra Kreling, Carolina Pitta Maziero2, Drielly Nayara Canuto 
Caetano3 

 
 Professora doutora do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de 
Londrina de Londrina, 2 Discente de Graduação do curso de enfermagem da 

Universidade Estadual de Londrina, 3Discente de Graduação do curso de medicina 
da Universidade Estadual de Londrina 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL):01660 
 
O Processo de cicatrização de úlceras em pacientes com diabetes mellitus tipo I e 

tipo II vem ao longo do tempo sendo um problema preocupante, observando-se a 

não melhora das mesmas por conta do descontrole da patologia de base, que faz 

com que a cicatrização seja deficiente em seu processo de eventos moleculares e 

celulares para restaurar o tecido lesado, prolongando o tempo de cura e de melhora, 

e muitas vezes causando novas lesões. A escolha de alimentos saudáveis e pobres 

em glicose é um processo importante para o controle da glicemia na corrente 

sanguínea, e muitas vezes são realizadas de forma errônea, dando preferência a 

alimentos que agravam a condição patológica e impedem a cicatrização de úlceras. 

Considerando que a alimentação pode interferir consideravelmente na sua 

qualidade de vida e na cura da lesão do paciente diabético, constatou-se a 

necessidade de elaborar uma intervenção, visando à melhora do quadro geral e a 

diminuição da glicemia em portadores de úlceras diabéticas que frequentam a Sala 

de Curativos do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Londrina. Foram 

analisados os hábitos alimentares e o conhecimento adquiridos com informações 

prévias que já haviam recebido sobre nutrição diabética e constatou-se que ainda 
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havia conhecimento insuficiente além de hábitos alimentares inadequados. Estes 

resultados levaram à criação de um material didático em forma de Folder para ser 

entregue aos pacientes acompanhado de orientações presenciais. O folder foi 

elaborado a partir de referenciais teóricos, com ilustrações coloridas de forma a 

estimular e facilitar a compreensão dos pacientes sobre a interferência da sua 

alimentação e consequentemente da hiperglicemia na cicatrização de sua lesão. 

Este trabalho faz parte da educação em saúde junto aos pacientes diabéticos no 

sentido de acelerar o processo de cicatrização de suas úlceras melhorando assim 

a sua qualidade de vida, além de prevenir graves complicações como amputações 

dos membros acometidos por estas lesões.  

Agradecimentos: À Pró-Reitoria de Extensão pela concessão de bolsa. 
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A IMPORTÂNCIA DA SUPERVISÃO COMO UM NORTEADOR PARA UMA 

ESCUTA CLÍNICA SENSÍVEL E TRANSFORMADORA PARA A FORMAÇÃO 

DO GRADUANDO EM PSICOLOGIA 

1,4 Carolina Araújo Tavares, 2 Sandra Aparecida Serra Zanetti, 3Maíra Bonafé Sei 
1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Professora da Universidade Estadual de 
Londrina, 4Apresentador 

 
Área Temática: Saúde da Família 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01901 
 
A primeira experiência clínica de um aluno é atravessada por diversas ansiedades, 

fantasias e dificuldades referentes à situação clínica e ao relacionamento entre 

terapeuta e paciente. O presente trabalho tem por intuito discutir a importância de 

trabalhar esses elementos em supervisão para a compreensão do caso clínico, uma 

vez que estes são valiosos para que se possa perceber os aspectos com os quais 

o paciente tem mais dificuldade de lidar, bem como a contribuição desta experiência 

para a formação do aluno que trabalha a partir da abordagem psicanalítica. O 

atendimento clínico em questão foi realizado através do projeto de extensão 1901, 

que busca oferecer aos pais das crianças encaminhadas para a Clínica Psicológica 

da UEL um grupo visando ao favorecimento de suas funções parentais. Através da 

supervisão do atendimento clínico aos pais após as entrevistas iniciais e o processo 

psicodiagnóstico com a criança, foi possível notar quão enriquecedora é a vivência 

clínica para um estudante ainda em formação, principalmente em relação aos 

seguintes aspectos: a experiência de circunstâncias relacionadas ao 

enquadramento de trabalho; a importância de ser continente às diversas condutas 

e expressões do paciente; bem como, de ser sensível às questões emergentes da 

contratransferência, possibilitando um ambiente acolhedor e promotor de 
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mudanças. Além disso, aponta-se como resultado deste trabalho que a atividade de 

supervisão do atendimento clínico é capaz de favorecer a integração da intuição e 

sensibilidade do terapeuta juntamente ao conhecimento teórico, embasando a 

compreensão dos elementos latentes e manifestos presentes na relação 

terapêutica. É válido ressaltar também a importância do desenvolvimento da escuta 

analítica por parte do terapeuta, uma vez que esta toma uma função ativa, 

colocando o sujeito em movimento, a fim de se deparar com o seu saber 

inconsciente. Portanto, em psicanálise, entende-se que a escuta do terapeuta é algo 

importante na formação do graduando em Psicologia, orientando-se para a 

singularidade do sujeito e atentando-se pelo desejo inconsciente que está por ser 

enunciado.  

 
Agradecimentos: PROEX pela concessão da bolsa. 
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A IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE NO FORNECIMENTO DE 

CONHECIMENTO DA PRODUÇÃO DE LEITE PARA A COMUNIDADE 

EXTERNA 

1 Vanerli Beloti, 2 Claudineia Emidio Cicero, , 3 Isabela Marçal Borges, 3 Luiza 
Maria Hoffmann, 2 Bruno Ambrozini, 2,4Luciano Jesus de Carvalho Silveira 

 
 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Estudante de Graduação de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina, 3 Estudante de 
Graduação de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 

 
Área Temática: 10 – Saúde Animal 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01846 
 

 
O Brasil apresenta destaque mundial na cadeia de produção do leite, pois a 

atividade ocupa uma posição elevada no meio econômico naconal, sendo 

considerado um dos agronegócios principais do país. Nos últimos anos, percebe-se 

uma evolução alta na cadeia de produção do leite. Entre os anos de 2000 e 2010, 

houve um crescimento superior a 50% em consequêcia do aumento no rebanho 

dentro do país. Em relação aos valores, o leite produzido no Brasil é visto como um 

dos mais baratos do mundo. Principalmente nas grandes cidades, há um 

distanciamento da produçao de alimentos, e poucos vêm de perto animais de 

produção ou sabem, por exemplo, como o leite é produzido. As universidades 

exercem o papel da formação de valores dentro das relações sociais em 

comunidades externas, fazendo com que seja de grande importância o contato dos 

alunos de escolas com segmentos da universidade, como a fazenda escola e sua 

área responsável pelo manejo e ordenha das vacas leiteiras. Grande parte dos 

produtos que utilizamos ou dos alimentos que ingerimos passam por uma série de 

etapas e processos para que esteja ao nosso alcance, o leite é um produto que 



27 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

pode ser utilizado como exemplo para esta situação, pois nem todos os indivíduos 

tem acesso as informações necessárias para se conscientizar de que esse produto 

passa por uma variedade de etapas técnicas antes de estar disponível para o 

consumo e essas etapas vão desde a preparação do alimento para as vacas 

leiteiras, o manejo e acompanhamento dos animais, as técnicas e manuseio dos 

equipamentos utilizados na ordenha, assim como toda a higienização realizada na 

coleta do leite, etc. As visitas dos estudantes do ensino fundamental à leiteria da 

fazenda escola são de suma importância para que se estabeleça essa relação 

Universidade/sociedade, pois a partir do momento em que é estabelecido um 

contato com a prática da produção, pode-se obter uma percepção mais avançada 

dessa realidade. Nas visitas os estudantes são acompanhados por professores da 

escola de origem, são recebidos por Residentes em Inspeçao de Leite e Derivados, 

e por participantes deste projeto que visa a qualificaçao de mão de obra para 

atuaçao na cadeia do leite. Os estudantes podem acompanhar a ordenha, 

amamentar os bezerros e recebem informaçao sobre os diferentes tipos de leite, 

seus benefícios, os procedimentos de higiene realizados durante a ordenha das 

vacas leiteiras, o manejo dos animais e o processo de pasteurizaçao e embalagem. 

As visitas são importantes para aproximar a comunidade da universidade, e dar a 

conhecer a origem de um alimento tão rico nutricionalmente e tão presente no dia a 

dia, que é o leite.  

Agradecimentos: Proex/UEL pela concessão da bolsa. 
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A IMPORTÂNCIA DAS TRIAGENS ESTENDIDAS NO ENTENDIMENTO DA 
DEMANDA PELA PSICOTERAPIA INFANTIL COMO UMA FERRAMENTA 

PARA AVALIAÇÃO DO SINTOMA 
 

1 Maisa Mie Murata, 2Sandra Aparecida Serra Zanetti, 2Maíra Bonafé Sei 
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Diante de um panorama brasileiro em que muitos pais estão despreparados para 

serem paisou indisponíveis para realizarem seus papéis parentais frente a diversas 

demandas da vida atual, criou-se o projeto de extensão “Grupo Terapêutico de 

Mediação para pais de crianças encaminhadas para psicoterapia infantil no serviço-

escola de psicologia visando ao favorecimento de suas funções parentais”. Este 

projeto tem como objetivoinvestigar, através de triagens estendidas, se o sintoma 

que uma criança apresenta está relacionado com a dinâmica conjugal/parental dos 

pais, pois segundo a psicanálise de casal e família, em muitos casos, o sintoma da 

criança está relacionado com o que há de patológico na organização familiar. Se 

após esse processose entender que o sintoma está relacionado com a 

parentalidade/conjugalidade dos pais, eles são convidados a participarem do Grupo 

Terapêutico de Mediação,um espaço para discutir as funções parentais, as 

dificuldades de serem pais, visando possibilitar uma compreensão de como essas 

questões afetam no desenvolvimento psíquico das crianças.Como esse projeto é 

vinculado a Universidade Estadual de Londrina (UEL), as famílias atendidas são 

aquelas cujas crianças estão com os nomes na lista de espera da Clínica 
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Psicológica da UEL. A triagem estendida consiste em entrevistar os pais através de 

uma anamneses, onde constam questões relacionadas à história da criança e do 

casal. Isto porque é importante compreender desde o relacionamento anterior ao 

nascimento da criança, passando pelo modo como reagiram diante da descoberta 

da gravidez, todo o desenvolvimento infantil, até o atual momento, como problemas 

escolares e o relacionamento pais-filhos. Após essas sessões com os pais que 

duram em torno de 3 a 4 encontros, o terapeuta encontra com a criança, realizando 

um psicodiagnóstico por meio de intervenções lúdicas para conhecer o seu 

funcionamento psíquico. Ao final do processo há uma devolutiva aos pais, na qual 

serão convidados para participarem de um Grupo Terapêutico caso tenha sido 

percebido que o sintoma da criança está relacionado com a dinâmica 

parental/conjugal dos mesmos. Até o presente momento, a partir das triagens 

estendidas realizadas, é possível notar que mesmo em poucos encontros, a criança 

consegue ter um alívio da angústia diante de um espaço de escuta aos pais onde 

estes podem mostrar/elaborar o que está sendo vivido. Desta forma,percebe-se que 

embora seja um processo curto, como existe uma intenção de compreender 

juntamente com os pais o sintoma da criança, algumas intervenções podem ser 

realizadas e até mesmo obter uma melhora do sintoma. Os pais conseguem, a partir 

dos encontrosparar para pensar sobre seus papéis, sobre apossibilidade de suas 

ações estarem relacionadas com o sintoma do(a) filho(a), sobre os conflitos 

inconscientes que podem estar interferindo na organização psíquica da criança e 

isto pode proporcionar uma mudança na dinâmica familiar, como temos percebido. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela bolsa concedida 

(Extensão-PROEX). 
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A oclusão é a área na odontologia que se estuda as relações de mordida entre as 
arcadas superiores e inferiores dentárias. E a oclusão dentária esta diretamente 
ligada ao sistema estomatognático que é responsável pelos atos funcionais como 
fala, mastigação e deglutição dos alimentos, então qualquer transtorno nesse 
sistema, seja por má oclusão ou disfunção temporomandibular, pode repercutir 
sobre todo o corpo humano, possibilitando diversas alterações mecânicas. A 
oclusão, o sistema neuromuscular, as articulações temporomandibulares – ATMs e 
o periodonto são as quatro unidades fisiológicas básicas que integram o sistema 
estomatognático. E o enfoque deste presente trabalho foi na influencia da oclusão 
dentária nesse sistema, e foi demonstrado em diversos estudos que uma má 
oclusão dentária traz grandes prejuízos para o sistema, como maior risco a 
traumatismos dentários, alterações nas funções de fonoarticulação, alteração na 
deglutição, associação com a respiração bucal e alterações posturais. O estudo 
dessa relação é importante, pois as más oclusões constituem o grupo de terceira 
maior prevalência dentre as patologias bucais, sendo inferior, apenas, à cárie e à 
doença periodontal. O presente trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de 
literatura sobre a interferência de uma má oclusão sobre sistema estomatognático, 
e os resultados obtidos foram usados nas aulas de anatomia do curso de 
odontologia. Portanto o trabalho foi utilizado como um meio de transmitir essas 
informações coletadas para os alunos e inserir na grade curricular um assunto que 
não é tão abordado durante o curso, sendo um conhecimento adquirido que sempre 
será utilizado durante a vida acadêmica e profissional. 
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A inclusão digital é, hoje, um tema de interesse geral no contexto da educação. 

Nessa discussão, a escola insere-se como uma das principais responsáveis pela 

inclusão do indivíduo nesse contexto. Dessa forma, esse projeto visa a articulação 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC) com a produção dos 

conhecimentos matemáticos e a discussão com os professores de matemática da 

educação básica, objetivando a inclusão digital. São elaboradas tarefas 

investigativas com o uso das TIC a serem desenvolvidas com os professores de 

matemática da educação básica oriundos de Londrina (PR) e região. Essas 

atividades são desenvolvidas e discutidas em encontros presenciais e postadas no 

ambiente de aprendizagem virtual (AVA) Moodle, para o aprofundamento das 

discussões de forma síncrona (chat) e assíncrona (fóruns). O objetivo é que os 

professores sejam co-autores na produção do conhecimento matemático com o uso 

das TIC em sala de aula, pois o acesso significativo às tecnologias abrange muito 

mais do que fornecer computador e conexão à Internet, e o modelo de educação 

existente, não funciona na atualidade. Espera-se sensibilizar o professor para a 

integração das TIC nos processos educacionais, proporcionando uma inclusão 

digital ampla em que se possa aprender a trabalhar com os recursos tecnológicos, 

além do uso adequado de softwares matemáticos. Este uso está vinculado às várias 
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mídias existentes atualmente, como o próprio computador, os tablets e celulares. 

Existem vários aplicativos gratuitos que se pode fazer uso para o ensino da 

matemática. Atualmente, o projeto encontra-se na fase de uso de softwares para 

computadores. Dessa forma, não basta apenas instrumentalizar o professor de 

matemática, mas fazê-lo compreender e ser capaz de modificar a sua prática 

pedagógica. Buscar a integração entre a escola de educação básica e a universidade, 

criando para o público-alvo um ambiente de estudo e reflexão sobre o uso das TIC no 

ambiente escolar. Proporcionar aos professores a inclusão digital tendo em vista suas 

dificuldades em colocar em prática os avanços das TIC a favor da educação. Propiciar ao 

professor uma oportunidade de ser apresentado às TIC a partir de atividades investigativas, 

destacando seu papel como mediador no processo dinâmico de ensino e aprendizagem. 

Trabalhar com e no ambiente Moodle, utilizando atividades síncronas (chat) e assíncronas 

(fórum). Apresentar e utilizar novos recursos tecnológicos, como a lousa digital e os tablets, 

explorando todos os seus potenciais para dar dinamismo ao processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. Sugerir novos métodos didáticos, mostrando ao 

professor que as tecnologias estão presentes na vida do aluno, e que é preciso incluí-la na 

sala de aula. Este projeto diz respeito à área do uso das TIC na produção do 

conhecimento matemático articuladas aos componentes curriculares e temas 

matemáticos transversais da educação básica. Considerando a caracterização 

dessa área, nessa frente, prevê-se a formação continuada de professores em 

Educação Matemática na perspectiva que viabiliza ao professor em exercício 

complementações: em relação à sua formação pessoal, social e cultural, para que 

estes consigam compreender e assumir a responsabilidade no desenvolvimento de 

uma atitude reflexiva na sua ação pedagógica com o uso das TIC; em relação à 

formação científica, tecnológica e técnica, para que os futuros professores tenham 

conhecimentos teóricos e conceituais dos conteúdos matemáticos, uma vez que o 

professor precisa ter uma boa relação com a matemática, sendo capaz de integrá-

la no conjunto de saberes e conhecer o seu papel na sociedade contemporânea. 

Para implementar este projeto de inclusão digital na formação continuada, são 

elaboradas tarefas investigativas com o uso das TIC em encontros presenciais na 

forma de oficinas, 1 por mês, com duração de 8 horas por sábado. As atividades 

virtuais são discutidas, com a participação em fóruns e chat, na plataforma Moodle. 

As atividades à distância com a utilização da plataforma Moodle estão vinculadas 

às complementações e intervenções dos encontros presenciais. Assim, a cada 8 
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horas de atividades são acrescentadas 12 horas de atividades à distância. 

Ressaltamos que os encontros presenciais são mensais devido a pouca 

disponibilidade do público-alvo. Por isso, a média mensal de atividades virtuais é 

maior que a média de atividades presenciais. Todas as atividades deste projeto 

contam com a participação de alguns discentes do curso de Engenharia Civil da 

Universidade Estadual de Londrina que lhes proporcionará experiências e situações 

raramente vivenciadas como alunos dentro de uma sala de aula. Entrando em 

contato com a realidade do ensino, eles têm a chance de tornarem-se profissionais 

preparados, desde cedo, para um mercado em que a experiência é um fator crucial. 

Espera-se reunir informações, sob forma de artigos científicos em periódicos e 

congressos da área de Educação Matemática, levando-se em conta a produção do 

conhecimento produzido pelo público-alvo. Essas informações estarão 

fundamentadas na forma de apresentação de seu raciocínio e da comunicação de 

suas ideias matemáticas enquanto resolvem problemas, listam conteúdos e tentam 

justificar suas conjecturas ao trabalharem com a mídia informática, possibilitando a 

inclusão digital. Além disso, espera-se conseguir um banco de questões 

matemáticas elaboradas a partir de softwares matemáticos educativos com ampla 

divulgação nas escolas da educação básica. Com este projeto pretende-se desenvolver 

algumas reflexões acerca da possibilidade da utilização das TIC e sobre como um 

software, como o Geogebra, pode estar associado a algumas resoluções de 

problemas em sala de aula de Matemática, especialmente no tocante à detecção 

de lacunas de conhecimentos técnicos e matemáticos. As atuais pesquisas 

recomendam um trabalho consciente com a utilização das TIC, seja com 

investigação ou resolução de problemas. Existe uma necessidade de renovar 

práticas e de propor atividades que estimulem os professores e, consequentemente, 

os alunos a pensar, analisar resultados, elaborar e apresentar conclusões bem 

fundamentadas. Desse modo, professores e alunos podem vivenciar experiências 

e processos de produção de conhecimento diferentes daqueles a que estão, 

normalmente, acostumados. A inserção das TIC no ambiente de ensino e 

aprendizagem da Matemática dá um novo sentido à noção de investigação e 

resolução de problemas. As TIC podem proporcionar aos professores a resolução 

de problemas mais complexos, menos usuais, mais interessantes e ricos do ponto 

de vista da aprendizagem e também do ensino. Outra ação desse projeto é o O uso 
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das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem Fio, pois aumentam 

os desafios da realidade escolar. Educadores precisam se adequar a realidade 

desenhada por essas novas tecnologias, entre elas o celular, um aparelho popular, 

com aplicativos que podem vir a ser utilizados em sala de aula como recurso 

pedagógico. Desta forma, a presente pesquisa busca também desafiar os 

professores a usarem o celular em sala de aula e apresentar possibilidades do uso 

do celular como recurso pedagógico para as aulas no Ensino básico. Apenas o 

computador pessoal não é mais suficiente, embora muitos professores ainda não 

saibam como usá-lo em sala de aula. Entendemos que se faz necessário um 

momento de estudo e organização de atividades escolares de modo que o celular 

não seja apenas um instrumento de entretenimento para os alunos. O uso das TIC 

aumentam os desafios da realidade escolar. Educadores precisam se adequar a 

essa nova realidade. O educador precisa ter consciência que a escolha de 

tecnologias educacionais estão vinculadas à concepção de conhecimento que 

concebe. Se adotarmos uma concepção epistemológica de que o conhecimento é 

fruto de construção do indivíduo feita em colaboração com professores e colegas, 

devemos selecionar tecnologias que permitam interação intensiva entre as pessoas, 

por exemplo, por meio de ambientes virtuais que disponibilizem fóruns, chats, 

espaços para compartilhamento de projetos, arquivos de interesse comum. 

Conforme o nível de sofisticação do aparelho os aplicativos aumentam. O acesso à 

Internet possibilita a utilização de outros aplicativos, se fossemos relacioná-los aqui 

usaríamos muitas páginas. Mediante as facilidades da utilização de diferentes 

aplicativos no celular, fica nítida para nós a possibilidade de sua utilização em sala 

de aula: desde a calculadora ao acesso de bibliotecas virtuais. Ao invés de 

pensarmos que os aplicativos possam atrapalhar os alunos a prestarem atenção as 

aulas e não perceberem relação didática com o aparelho, e que isso poderia 

dificultar o controle por parte do professor, os professores deveriam usá-los a seus 

favor. Para isso é necessário que os professores estejam engajados a aprender, 

pois muitos ainda acham que “não vale a pena”. É necessário planejamento e 

objetividade. A Matemática é uma ciência que se utiliza do raciocínio lógico-

dedutivo, entretanto em muitas situações, no que se refere ao ensino e 

aprendizagem de seus conceitos, não são explorados alguns aspectos cognitivos 

como a intuição e a imaginação no processo de construção do conhecimento 
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matemático, sendo que o tratamento dos objetos matemáticos é feito da maneira 

reproduzida pelos livros didáticos e não como uma construção que os alunos podem 

fazer. A ideia de que o pensamento matemático se reduz a seus aspectos lógico-

dedutivos, ainda é uma ideia muito difundida, mesmo entre professores de 

Matemática, porém incompleta e exclui o que há de mais rico nos processos de 

invenção e descoberta. O pensamento matemático vai muito além do raciocínio 

dedutivo. Em seus aspectos mais criativos, a Matemática depende da intuição e da 

imaginação, às vezes até mais que da dedução. Em contrapartida ao ensino 

carregado de abstrações, que pode ser resumido apenas a um sistema construído 

por meio de axiomas e demonstrações e sem nenhuma preocupação com a 

exploração alguns aspectos cognitivos, a intuição constitui o núcleo de qualquer 

invenção matemática, mesmo nos campos mais abstratos, sendo um elemento da 

construção dos conceitos matemáticos. A investigação matemática permite a 

exploração, a observação, a formulação de conjecturas, testar e validar hipóteses, 

a procura de generalizações e as justificativas. Esses são elementos primordiais ao 

se usar a TIC, pois investigar é procurar conhecer o que não se sabe. O uso das 

TIC no Ensino de Matemática vem ao encontro desse conceito, pois naturalmente 

a intenção é de se resolver um problema, no entanto, outros problemas surgem, 

outras hipóteses passam a ser mais interessantes. Um exemplo simples é a 

exploração, trabalhado no projeto, de polígonos. Na tela do Geogebra, existe um 

ícone para trabalhar polígonos quaisquer e regulares. Pode-se explorar, neste caso, 

a diferença entre esses polígonos. A manipulação de objetos no Geogebra é fácil, 

bastando ao usuário arrastar tais objetos. Apenas com esse exemplo é possível 

explorar e observar elementos matemáticos, levando a formulação de conjecturas 

e generalizações. O que é um polígono? Ele pode ficar “aberto”? As arestas podem 

“cruzar”? O que aparece de comum em todos os polígonos regulares? A partir 

dessas conjecturas é possível planejar o estudo de polígonos e as dúvidas podem 

ser exploradas com o uso da Internet. Pode-se observar que em qualquer livro 

didático existe uma definição para os polígonos, que pode ser explorada no 

Geogebra. Na Internet, também existem definições, como um polígono é uma figura 

plana limitada por uma linha poligonal fechada: por exemplo, o hexágono é um 

polígono de seis lados. A palavra “polígono” advém do grego e quer dizer muitos 

(poly) e ângulos (gon). A definição usada por Euclides para polígono era uma figura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_poligonal_fechada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1gono
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides
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limitada por linhas retas, sendo que estas linhas deveriam ser mais de quatro, e 

figura qualquer região do plano cercada por uma ou mais bordas. Em um polígono 

podemos dizer que o número de arestas mais dois é igual a o número de vértices 

mais o número de faces, representada pela expressão de Euler: A+2 = V + F. Aqui, 

os alunos poderiam explorar essa definição com o software e verificar o que outras 

definições que aparecem na Internet trazem em comum. A visualização e o 

manuseio proporcionados pelo software são ferramentas coautoras na produção do 

conhecimento matemático. A partir do estudo de polígono, podem-se estudar 

pavimentações (ou tesselações), mosaicos entre outros. Um experiência que 

tivemos no projeto foi a elaboração de um mosaico e a discussão acerca de 

polígonos surgiu naturalmente assim que mostrei a figura que deveria ser “copiada”. 

Por onde começar? São todos pentágonos regulares? E os losangos? Pode pintar 

de outra cor? Quais ferramentas utilizar? É possível notar que a simples exploração 

dos recursos computacionais não é suficiente, é necessário que se tenha um 

objetivo de produzir Matemática. Neste caso, o conhecimento é produzido pela 

simulação e pela experimentação. A manipulação dos parâmetros e a simulação de 

todas as circunstâncias possíveis dão ao usuário de um programa uma espécie de 

intuição, e de imaginação, sobre as relações de causa e efeito presentes em um 

determinado modelo. O processo de produção do conhecimento, especificamente 

do conhecimento matemático, modifica-se qualitativamente. É possível perceber 

que seria viável trabalhar essa imagem com lápis e papel, entretanto, ao 

produzirmos uma mesma imagem com o software, outras ferramentas se mostram 

necessárias. Desse modo, a Matemática produzida pelos alunos e professores, 

quando utilizam papel e lápis, é diferente daquela produzida com a utilização das 

TIC, na qual a manipulação de elementos geométricos e a visualização têm seu 

destaque. Embora a discussão tenha por o mote a figura, as discussões giraram em 

torno dos elementos matemáticos. Cada um dos professores desenvolveu sua 

atividade e as colocaram na plataforma Moodle. Cada qual observou a figura do 

outro e tentou melhorar a sua própria em um processo colaborativo. Desse modo, 

outros argumentos matemáticos vão surgindo e troca de experiência é 

enriquecedora, tanto para o público-alvo do projeto, quanto para os alunos bolsistas. 
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Área Temática: Saúde Humana  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL)- 1947 Adolescência e a questão 
da escolha profissional: atendimentos em grupo e individual na clínica psicológica 
da Universidade Estadual de Londrina.  
 
A adolescência é um estádio do ciclo de vida no qual o indivíduo passa por transições que 

acarretam grandes mudanças em sua vida (Santos, 2005). Uma das transições marcantes 

que normalmente ocorrem na adolescência é o início da busca por uma escolha 

profissional. Esta escolha se apresenta decisiva para a vida dos adolescentes e é vista 

como uma “necessidade” pela família, pela sociedade e por eles próprios (Lucchiari, 1993, 

p. 11). De acordo com Müller (1988), “chegar a uma escolha vocacional supõe um processo 

de tomada de consciência de si mesmo e a possibilidade de fazer um projeto que significa 

imaginar-se antecipadamente cumprindo um papel social e ocupacional”. Dessa forma o 

papel da orientação profissional é de auxiliar o adolescente a realizar uma escolha mais 

esclarecida se reconhecer as influências que sofre, ou seja, a intervenção em orientação 

profissional deve proporcionar ao jovem orientando um momento de reflexão, 

especialmente acerca do que está por trás da sua escolha. Neste contexto a família é 
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apontada como um dos principais elementos que podem tanto ajudar quanto dificultar o 

jovem em sua escolha no momento da decisão profissional. Quando a pessoa nasce, ela já 

vem encarregada de ocupar determinado lugar, além de ser depositária de diversas 

expectativas, desejos e fantasias dos pais e de toda a família (Krom, 2000). O indivíduo 

cresce com essa carga de expectativas que irá, de alguma maneira, refletir em seu 

desenvolvimento vocacional e no momento da escolha por uma profissão (Soares, 2002). 

Há diversas maneiras das quais a família consegue influenciar na escolha, seja 

expressando abertamente a opinião, muitas vezes pressionando o filho a seguir 

determinada profissão, seja de maneira mais sutil ou manipuladora. Quando o jovem 

reconhece essas influências, ele pode utilizá-las, de forma consciente, ao estabelecer o seu 

projeto de vida pessoal e profissional. Dessa forma o objetivo da orientação profissional, 

através de encontros semanais com dois grupos diferentes, denominado um espaço 

Temporal transicional (Almeida,2014),  cada um com 7 adolescentes do 3º ano do ensino 

médio, foi de auxiliar estes sujeitos a realizarem uma escolha mais esclarecida e reconhecer 

as influências que sofrem, ou seja, a intervenção em orientação profissional deve 

proporcionar aos jovens orientandos um momento de reflexão, especialmente acerca do 

que está por trás da sua escolha. Nos encontros observamos como o tema família sempre 

estava presente nos discursos dos jovens, tanto na questão de influência de determinada 

área profissional, quanto a grande liberdade que os pais depositavam nos adolescentes em 

relação à escolha e como isso não era algo sempre positivo. Constatamos assim que as 

influências familiares podem ser trabalhadas de diversas maneiras, durante o processo de 

orientação profissional, de forma que o adolescente se sinta esclarecido o suficiente para 

distinguir quais são as influencias que o cercam e o que é de sua própria vontade, interesse 

e aptidão no momento da escolha profissional. 
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1680 
 

A Ocupação Urbana Morro dos Carrapatos, localizada na zona leste de Londrina, é 

uma das Comissões assessoradas pelo projeto integrado de pesquisa, ensino e 

extensão: “Lutas: Formação e Assessoria em Direitos Humanos”. Os integrantes do 

projeto, a partir da metodologia de educação popular de Paulo Freire, buscam a 

universalização do conhecimento para além dos muros da Universidade. E, a partir 

da troca de conhecimentos e vivências, a emancipação dos estudantes e da 

população atendida. O primeiro contato com a ocupação ocorreu em 2014, através 

de reuniões na comunidade. Ficou claro que o anseio daquelas pessoas era de ter 

uma casa digna para morar. A experiência advinda da aproximação com o mundo 

real é peça fundamental na formação acadêmica. Permitindo a sensibilização do 

olhar na área do Direito. A moradia é um dos direitos garantidos pela Constituição 

Federal, mas basta olhar para a cidade para perceber que esse, dentre outros 

direitos fundamentais, não são atendidos. O processo de urbanização das cidades 

está sob a égide da especulação imobiliária, ocasionando a segregação do solo 

urbano. Este fenômeno gera consequências mais gravosas a famílias de baixo 

poder aquisitivo, que consequentemente se veem obrigadas a ocupar terrenos 

abandonados em busca da sobrevivência. Fomos conhecendo aos poucos a história 

de vida de cada um, em um local sem infraestrutura básica, como rede de água, luz 
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e esgoto. Os primeiros moradores foram gradualmente abrindo espaço em meio ao 

matagal, para construir seus barracos com restos de madeira, telhas e outros 

materiais. Em 2014, viviam ali de crianças a idosos, que constituíam cerca de 50 

famílias. Até 2015, depois de 10 anos de ocupação, quando todos foram 

surpreendidos por uma Ação de Reintegração de Posse com medida liminar para 

desocupação, já deferida, movida pela Construtora Sena, que adquiriu a 

propriedade em 2007. Dando continuidade na assessoria, decidimos pela 

representação processual dos ocupantes. O tempo de ocupação configura a 

usucapião. Mas, mesmo se conseguissem a propriedade do terreno, cuja posse já 

exerciam, o sonho de ter uma casa de alvenaria não seria sanado. Dessa maneira, 

realizamos conjuntamente com os moradores, uma manifestação na Prefeitura. 

Resultando numa reunião com o prefeito, COHAB e Assistência Social de Londrina. 

Com isso, foi possível a realização de uma Audiência de Mediação, que trouxe 

resultados frutíferos. Foi acordado que os moradores, por ora, não seriam retirados 

do local. E, por meio de uma determinação judicial, terão preferência e serão 

contemplados com financiamento de casas no próximo conjunto habitacional do 

PMCMV, a ser concluído na cidade. 

Agradecimentos: Ao LUTAS e a Fundação Araucária pela concessão da bolsa. 
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Cartunista e ilustrador, Orlandeli opera nessa área desde 1994. Algumas de suas 

criações foram selecionadas para este artigo: “Grump”, “(SIC)” e o “Mundo de Yang”. 

As duas primeiras foram coletadas da página “Última Quimera” 

(<www.ultimaquimera.com.br>), sendo trinta de cada. Já a seleção de outras trinta 

tiras de “O Mundo de Yang” deu-se mediante a página de mesmo nome 

(<www.omundodeyang.com.br>). Tais criações também constituem objetos de 

observação do plano de trabalho “Um estudo da pontuação: usos reais e tiras 

cômicas de ‘Grump’, ‘(SIC)’ e ‘O mundo de Yang’”, vinculado ao projeto de extensão 

“Disque-Gramática”. Nesse sentido, propõe-se apresentar alguns resultados: a) 

levantamento da pontuação utilizada a serviço dos efeitos de sentido, sobretudo, as 

reticências e as exclamações; b) as conexões entre os usos reais da pontuação e a 

linguagem dos quadrinhos. Para o desenvolvimento do trabalho, foram, de um lado, 

diferenciadas as principais concepções de gramática (FRANCHI, 2006; ANTUNES, 

2007); elencadas as regras prescritivas para o uso da pontuação (ALMEIDA, 2009; 

LIMA, 2011; CUNHA, CINTRA, 2013); levantadas considerações dos trabalhos de 

Luft (2011), Piacentini (2009) e Squarisi (2008). E, de outro lado, a linguagem dos 

quadrinhos foi caracterizada, principalmente, a tira cômica como gênero discursivo 
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e texto híbrido (CAGNIN, 2014; RAMOS, 2010; 2011; 2014; VIEIRA, 2015). A 

conexão entre quadrinhos e gramática também é uma preocupação do projeto de 

pesquisa “Gramática, pragmática e tiras: em busca da organização gramatical de 

fato e valor”, estabelecendo-se outro vínculo. Em “Grump”, foram observadas 

algumas conexões entre a caracterização de duas personagens loiras e gêmeas e 

as reticências: a expressão “tipo assim ...”; diversas pausas para pensar sobre os 

efeitos nocivos do outro em relação à imagem física que pretendem preservar de 

serem magras; recortes para desdobramento da sequência narrativa em várias 

vinhetas e favorecimento da construção da expectativa e posterior quebra. 

 

Agradecimentos: PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) pela concessão de bolsa. 
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Área Temática: Saúde  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01936 
 
A grade curricular de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) que 

estava em vigência até 2014 possibilitava poucos meios para a atuação do aluno 

como psicoterapeuta. Diante deste cenário, entendeu-se ser pertinente a 

elaboração de projetos de extensão como “A psicoterapia como instrumento de 

intervenção na Clínica Psicológica da UEL” para tornar possível uma inserção do 

aluno nesta prática clínica. Além da condução da psicoterapia, o projeto também 

oferta supervisões semanais de casos clínicos atendidos no serviço-escola, por 

profissionais da abordagem teórica escolhida pelo estudante, abertas para aos 

demais colaboradores. Dessa forma, permite-se que o aluno fique em contato com 

outras abordagens teóricas que o interesse, até mesmo aquelas que não são 

trabalhados na grade-curricular. O presente trabalho tem como objetivo, então, 

relatar a experiência junto ao projeto de extensão em questão, com foco na 

experiência de uma discente junto a duas abordagens teóricas distintas: a FAP 

(Psicoterapia Analítica Funcional), estratégia de psicoterapia focada na teoria 

behaviorista, e a Psicanálise Francesa. Além destas duas abordagens, foi também 

possível contar com supervisão com ênfase aos sintomas psicossomáticos, a partir 

do atendimento de dois casos clínicos, supervisionados por diferentes profissionais 
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clínicos. Considera-se que essas experiências foram importantes para conseguir 

visualizar qual abordagem teórica se encaixava melhor no perfil de psicoterapia da 

discente em questão. Assim, atuar como psicoterapeuta antes das atividades 

previstas pela grade curricular, possibilitou uma tomada de decisão mais clara 

quanto às inclinações teóricas ofertadas nos estágios do último ano da graduação, 

autonomia que não seria possível por outra via. Nota-se, ademais, que o contato 

com outros casos e supervisões é enriquecedor e deveria ser experimentado por 

todos os alunos de psicologia, antes da escolha de sua abordagem. Desse modo, 

entende-se que o projeto de extensão é um recurso relevante para a formação como 

psicoterapeuta dos discentes de Psicologia.  

Agradecimentos: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de 

Londrina 
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Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01936 
 

 
O projeto “A psicoterapia como instrumento de intervenção na Clínica Psicológica 

da UEL” foi criado com o intuito de ofertar a psicoterapia individual e grupal para o 

público usuário da Clínica Psicológica da universidade, ampliando o número de 

atendimentos anuais, como também ampliando a possibilidade de inserção dos 

estudantes e profissionais de psicologia em atividades na área de psicologia clínica. 

Para nortear a atuação na clínica, são ofertadas aos colaboradores do projeto 

reuniões clínicas semanais, abertas a todos os participantes. Essas supervisões são 

agendadas conforme a demanda dos colaboradores e são coordenadas por 

profissionais da área, de acordo com a abordagem em que o terapeuta se baseia. 

Desde a criação do projeto, já aconteceram cerca de 60 reuniões clínicas, de 

variadas abordagens teóricas, como: psicanálise inglesa, psicanálise francesa, 

análise do comportamento, psicossomática e psicoterapia breve, entre outros. As 

supervisões abertas possibilitam a discussão de casos de maneira ampla, por 

contarem com a participação de alunos, profissionais formados e o supervisor 

especializado na área. Dessa forma, os colaboradores possuem a oportunidade de 

conhecer vários casos e manejos de diferentes abordagens. A supervisão clínica é 

posta por alguns autores como um lugar para a aquisição de habilidades 
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terapêuticas, visando fortalecer o embasamento teórico, a conduta ética, 

desenvolver o raciocínio e o manejo do processo clínico (BARRETO & BARLETTA, 

2010). Sei e Paiva (2011) expõem que, além de resguardar a qualidade do 

atendimento, a supervisão é um espaço onde o terapeuta poderá elaborar o que foi 

vivenciado e sentido nos atendimentos. Como também ele poderá articular, por 

meio da prática, os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, escutando 

as experiências dos colegas e aprendendo com elas. Portanto, considera-se que, 

por meio das supervisões clínicas abertas, estes objetivos são atendidos e são 

perpassados não só ao terapeuta, como aos ouvintes do caso clínico apresentado. 

O projeto fomenta o desenvolvimento da escuta clínica, conhecimento técnico de 

abordagens e o diálogo profissional, tendo como principal benefício possibilitar a 

troca entre pares.  

Agradecimentos: Agradeço à professora coordenadora do projeto, Maíra Bonafé 

Sei, pela oportunidade de participar do projeto e por todo apoio e acompanhamento 

nas atividades realizadas e agradeço à Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade 

Estadual de Londrina, pela concessão de bolsa.  

 

  



48 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

ACESSIBILIDADE E DESAFIOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE EM 

ASSENTAMENTOS NO NORTE DO PARANÁ. 

 Lucas Monteiro Do Carmo, 1 Daneila Ataide Bussacarini, 2 Ana Clara Canto 
Souza, 3João Fernando Z. Sanches; 4 Barbara Bon, 5 Bruno Ambrozini, 6 Luciano 
Jesus De Carvalho Silveira,7 Claudineia Emidio Cicero, 8 Isabela Marçal Borges, 9    

 
Vanerli Beloti, 2UEL/Londrina, 3Ronaldo Tamanini, 4 Lucas Monteiro Do Carmo 

 
Área Temática: 7 – Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01999 
 

A pecuária leiteira no Brasil é de fundamental importância econômica, social e no 

combate a fome e desnutrição no país. No ano de 2014 foram produzidos ao todo 

35,7 bilhões de litros de leite no Brasil, somente o Paraná produziu 4,53 bilhões de 

litros, sendo assim o terceiro estado com a maior produção de leite, ficando atrás 

de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O projeto Leite do Paraná- Qualidade, 

Emprego, Renda e Sustentabilidade na Agricultura Familiar, teve como principal 

objetivo melhorar a qualidade produzido por pequenos produtores, sobretudo em 

assentamentos, implantando boas práticas de ordenha e dando suporte técnico aos 

pequenos produtores do norte do Paraná. Durante o projeto, pode-se verificar que 

há uma grande dificuldade de acesso às propriedades, que muitas vezes inviabiliza 

o escoamento do leite. Um dos grandes desafios do projeto foi chegar aos 

produtores em assentamentos, visto que boa parte das estradas são de chão e 

apresentam alta declividade que, em dias chuvosos torna praticamente impossível 

o acesso às propriedades. Essa dificuldade tem como principal consequência o 

escoamento inadequado da produção leiteira. Há propriedades que, mesmo em dias 

ensolarados com as estradas secas, o caminhão de coleta de leite não consegue 

ter acesso, devido à declividade do terreno. Alguns assentamentos adaptaram um 
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sistema de transporte interno que utiliza veículo com tração. Este vai até essas 

propriedades, coleta o leite dos tanques de expansão e o leva até o caminhão, que 

transporta o produto até o laticínio. Segundo a IN 62/2011 o leite cru refrigerado 

deve conter no máximo 300.000 UFC/ml e não deve permanecer mais que 48 horas 

na propriedade, situação que se torna inviável para muitos produtores, cuja 

possibilidade de coleta foge à sua vontade, e mesmo da indústria, levando à perda 

de produto e sérios prejuízos. Assim, mesmo após terem implantado as boas 

praticas de ordenha e obterem um leite de boa qualidade, com baixa contagem 

bacteriana, não conseguem escoar sua produção devido à situação das estradas. 

Em semanas chuvosas esse leite fica nos tanques de expansão por bem mais de 

48 horas.Logo, há um crescimento exponencial de microrganismos, ultrapassando 

o valor estimado pela normativa. Com o auxilio do projeto Leite do Paraná muitos 

produtores obtiveram acesso a informações e técnicas fundamentais para a 

produção de leite de qualidade, houve grande enriquecimento de aprendizagem por 

todos os participantes do projeto, tendo um contato próximo com a realidade desses 

pequenos produtores, identificando os problemas e desafios a serem superados 

como a acessibilidade as propriedades, que com certeza é um grande entrave para 

que se consiga atingir as metas de qualidade da IN/62. 

 
Projeto financiado pela Secretaria de Estado da Ciência, tecnologia e Ensino 

Superior – Universidade Sem Fronteiras 
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Área Temática: Meio Ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01770 
 

A Carta da Terra é um documento baseado na afirmação de princípios fundamentais 

que norteiam pessoas, nações, estados e culturas no que se refere à 

sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, tal como aparece na Carta da 

Terra, encerra todo um novo projeto de civilização e, aplicado à pedagogia, traduz-

se na construção de valores éticos que visam à democracia e a cidadania. Nesse 

contexto, o GEAMA Vai à Escola (GVE), um projeto do Grupo de Estudos 

Avançados sobre Meio Ambiente (GEAMA), objetiva desenvolver práticas 

pedagógicas no âmbito da Educação Ambiental, baseando-se nos princípios e 

valores da Carta da Terra, de modo a promover a consciência ambiental e estimular 

comportamentos e atitudes sustentáveis em nossa sociedade. As ações foram 

desenvolvidas no Colégio Estadual Patrimônio Regina, uma Escola do Campo, 

localizada na Zona Rural Sul de Londrina, e envolvem atividades sobre as 

temáticas: resíduos sólidos, decomposição e reciclagem. Foram realizadas com um 

grupo de 15 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, em contra turno, ao longo 

de três encontros. Os jovens junto aos extensionistas fizeram um levantamento dos 

resíduos produzidos na escola, havendo predominância de embalagens plásticas. 

Havia bom conhecimento prévio, uma vez que realizaram na semana anterior uma 

visita a uma Cooperativa de Coleta Seletiva/Reciclagem de Londrina, que atende o 
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Distrito onde a escola se localiza, na qual se declararam sensibilizados pelos 

problemas resultantes da má destinação dos resíduos recicláveis e enfrentados 

pelos catadores. Em seguida, foram levantadas possíveis formas de melhorar ou 

facilitar a coleta seletiva. Também foram questionados sobre a possibilidade de 

redução na produção de resíduos sólidos nas residências e na escola. A resposta 

da maioria foi que sim. Também foi exibido o vídeo “A História das Coisas”, um 

documentário de cerca de vinte minutos, que explica de forma interativa e conclusiva 

as dinâmicas do atual mundo corporativo, estabelecendo conexões com os diversos 

problemas ambientais e sociais, com os objetivos de provocar, sensibilizar e 

comover o público da importância da mudança do atual padrão de produção e 

consumo mundial. Em seguida, uma discussão sobre obsolescência programada. 

Em nota sobre os principais pontos debatidos, os estudantes citaram o processo de 

degradação da natureza como a primeira vítima do processo de produção industrial. 

Impressionaram-se com a quantidade de resíduos que é produzido durante a 

industrialização dos objetos de consumo, antes mesmo de adquiri-los, e sobre a 

importância da redução de materiais tóxicos lançados na natureza. As atividades 

propiciaram aos jovens momentos de reflexão sobre a urgência de atingirmos uma 

sociedade mais sustentável, aprofundando a necessidade de participação e 

organização, para que os cidadãos possam intervir, local e globalmente, de modo 

criativo e transformador, a partir da realidade em que estão inseridos, para melhorar 

a qualidade de vida de todos.  

Agradecimentos: À Fundação Araucária pela concessão de bolsa PIBEX/FA-

UEL e ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (FAEP) da 

Universidade. 
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 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 

 
Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01847 
 

A Odontologia para bebês é um modelo de prática odontológica precoce, centrada 

na manutenção da saúde bucal, a qual se baseia na aplicação de ações educativas 

individuais e coletivas e na aplicação de medidas. Neste sentido, o objetivo do 

trabalho é promover reuniões educativas coletivas aos pais e/ou responsáveis das 

crianças que frequentam o programa educativo preventivo da clínica de 

especialidades infantis/bebê clínica, para motivar o estabelecimento de hábitos 

saudáveis da saúde bucal em crianças de 0 a 5 anos. A metodologia utilizada nas 

reuniões foi a de grupo focal, composta por um grupo heterogêneo de no máximo 

10 pais, aos quais foram dispostos em círculo e as atividades conduzidas de forma 

descontraída, tentando deixar os participantes bem á vontade e estimulados a 

relatarem suas dúvidas e suas experiências. Inicialmente, o responsável pela 

reunião faz uma introdução acerca dos propósitos e objetivos do programa, 

procurando orientar e conduzir a “conversa” e, quando necessário, introduzir 

aspectos que não podem deixar de serem abordados. Foram realizados três 

diferentes tipos de reunião para atingir aos objetivos específicos do trabalho: 
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reunião de pais para ingresso dos filhos no programa educativo preventivo, reunião 

de pais para reversão de hábitos que causam má oclusão e reunião de pais para 

reversão do risco de cárie (alimentação e higiene bucal inadequada). As reuniões 

de pais foram realizadas nas dependências da bebê clínica/UEL, e foram realizadas 

pelos alunos do segundo ano do programa de residência em odontopediatria junto 

com alunos bolsistas da graduação(odontologia UEL), sob supervisão dos docentes 

envolvidos no projeto. As reuniões educativas realizadas na bebê clínica/UEL 

apresentam-se como uma importante ferramenta na mudança de comportamentos 

e no estabelecimento de hábitos saudáveis de saúde, pois a educação em grupos 

tem um poder multiplicador muito maior que o processo pessoa-pessoa devido a 

existência do interesse comum dos participantes. Logo, a inclusão do núcleo familiar 

no contexto da saúde bucal encontra-se presente, promovendo a proteção e 

promoção da saúde bucal nos bebês que serão inclusos no programa educativo 

preventivo da bebê clínica, e também estimular os pais e ou responsáveis das 

crianças que já fazem parte do programa e que possuem hábitos deletérios, risco 

da doença cárie ou a doença em atividade, para a mudança do hábito considerados 

danosos para a saúde, tornando-os colaboradores no tratamento de seus filhos e 

agentes multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. 

 
 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão da bolsa 
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AÇÕES PARA INTENSIFICAR O TEMPO DO CONTATO PELE A PELE DO 

BINÔMIO MÃE-CRIANÇA UTILIZANDO O MÉTODO CANGURU: UMA 

ESTRATÉGIA PARA PREVENÇÃO DE COLONIZAÇÃO E INFECÇÃO POR 

BACTÉRIAS RESISTENTES. 

1Giovanna Moreira de Pontes, 2Edilaine Giovanini Rossetto, 2Gilselena Kerbauy 

Lopes 

 

2 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, Professor da 

Universidade Estadual de Londrina,  

 

Área Temática: Saúde Humana 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01899 

 

 

INTRODUÇÃO: Evidências científicas mostram que os microrganismos 

desenvolvem um papel essencial na homeostasia do ser humano, tendo em vista 

que são inofensivos e benéficos ao seu hospedeiro quando pertencentes à 

microbiota normal. Essas evidências também comprovaram que a transmissão de 

microrganismos ocorre pelo contato pele a pele, valendo-se dos mecanismos de 

competição entre microrganismos. Sabe-se que o ambiente hospitalar e o uso de 

antimicrobianos interfere diretamente na microbiota, pois exercem pressão de 

seleção de cepas resistentes. Respeitando esses princípios microbiológicos e 

considerando que neonatos pré-termos não possuem resposta imune madura e 

passam mais tempo em contato com a equipe de saúde e com o ambiente hospitalar 
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do que com seus pais, conclui-se que estes têm maior risco de serem colonizados 

por microrganismos patogênicos e resistentes aos antimicrobianos, como mostram 

inúmeros estudos que retratam o perfil microbiológico de unidades neonatais. Em 

contrapartida, os pais do neonato são membros da comunidade, e sendo assim, 

mantém sua microbiota em simbiose, desfrutando dos benefícios da mesma. 

Entretanto, durante a hospitalização de seu filho, os pais passam a ocupar papel 

secundário na vida desta criança. Seu contato com o bebê é limitado a algumas 

horas. JUSTIFICATIVA: Diante das evidências, a microbiota dos pais pode exercer 

uma função protetora quando transmitida para seus bebês hospitalizados, 

minimizando os riscos de colonização e infecção por bactérias patogênicas e 

resistentes. Essa colonização benéfica pode ser favorecida pelo método canguru 

que propicia contato pele a pele do neonato com seus pais. OBJETIVOS: Diante do 

exposto esse projeto propôs ações para intensificar o tempo do contato pele a pele 

do neonato com seus pais utilizando o método canguru, uma estratégia altamente 

recomendada nos serviços de assistência à saúde do neonato. METODOLOGIA: 

Durante toda a hospitalização deste neonato foram realizadas ações de 

sensibilização sobre o contato pele a pele para a equipe de saúde e familiares dos 

neonatos hospitalizados na unidade neonatal do Hospital Universitário de Londrina. 

A coleta dos dados manteve-se de julho a novembro/2016, iniciando-se com a 

abertura das fichas de todos os neonatos internados na UTI e UCI Neonatal, com 

informações pessoais da família, entre outros. A indicação da prática do canguru é 

de responsabilidade das equipes médica e de enfermagem. Para os neonatos com 

indicação, foi avaliado o período que o bebê permaneceu em contato a mãe. Essa 

informação permitiu a contabilização das horas de canguru realizadas pelo binômio 

mãe-neonato. Como incentivo às mães, um caderno foi disponibilizado as mesmas 

para fazerem os registros do tempo que passavam em contato pele a pele com seu 

filho. Outro ponto positivo para incentivar a técnica do contato é que a instituição 

dispões de uma sala reservada para os pais, onde eles podem conversar entre si, 

fazer suas refeições e ficar em canguru com seus bebês. Neste mesmo local as 

ações de sensibilização para promover a técnica do canguru foram realizadas. 

RESULTADOS: Compuseram a amostra do estudo 99 neonatos no período de julho 

a novembro, todos acompanhados até o desfecho clínico. Deste total, 35 (35,4%) 

realizaram, em algum momento da internação, o método canguru. Como estratégias 
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para incentivo ao canguru foram utilizadas técnicas de sensibilização dos pais e 

funcionários através de orientações in loco quanto aos benefícios do método. Para 

estimular a realização da técnica, foi contabilizado por mês o total de horas de 

canguru de todos os neonatos e de todas as funcionárias que contribuíram para o 

mesmo, premiando as mães com um ensaio fotográfico do seu bebê após a alta e 

as funcionárias com uma cesta de produtos de beleza. CONCLUSÃO: Medidas 

simples que promovem o conhecimento dos pais, incentivo a equipe e aos familiares 

podem contribuir na promoção de técnicas que protegem os neonatos, minimizando 

os riscos de desenvolvimento de infecções por microrganismos patogênicos e 

resistentes aos antimicrobiano  

 

  



57 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

ADOLESCENTE COM PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL: EM BUSCA DE 

GARANTIAS DE DIREITOS 

1 Vera Lúcia Tieko Suguihiro, 2Laura Troian Gil, 2,3 Tales Leon Biazão Sanches 
 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador. 

 
Área Temática: Ciências Sociais aplicadas, Serviço Social. 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1980 
 

 
Na sociedade brasileira atual, a violência tem sido propagada de forma recorrente, 

principalmente, quando se refere ao envolvimento de jovens na prática de atos 

infracionais. Esta discussão tem despertado o interesse de diversos segmentos da 

sociedade, de autoridades e da academia. No entanto, a discussão tem se dado de 

forma fragmentada e pontual, visto que as ações e estratégias para o enfrentamento 

de questões relacionadas aos adolescentes que praticam atos infracionais, tem se 

tornado tarefa difícil e complexa. Este trabalho é resultante do projeto de 

pesquisa/extensão “Juventude e Violência: da violação à garantia de direitos”, do 

Departamento de Serviço Social, que busca compreender as diferentes 

determinações que levam os jovens a cometerem a violência. A metodologia 

utilizada para o processo de investigação/intervenção tem por escopo a perspectiva 

da interdisciplinaridade, de forma a ampliar o horizonte de apreensão da realidade 

social empírica. Assim, o estudo vem sendo desenvolvido por meio de 

aproximações sucessivas, a primeira destas, foi o levantamento dos Boletins de 

Ocorrência (BOC) da Delegacia do Adolescente de Londrina-PR do ano de 2013. 

No levantamento foram identificadas informações como: as características dos atos 

infracionais; perfil do adolescente; localização de residência do adolescente; a 
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localização de prática destes atos. Foi possível destacar que: os atos infracionais 

mais praticados por jovens estão relacionados com as drogas; há uma prevalência 

de envolvimento de adolescentes do sexo masculino, com faixa etária de 15 a 17 

anos de idade; baixa escolaridade com distorção idade/série. Os locais onde 

acontecem os atos infracionais são bairros com maior fluxo de pessoas, como o 

bairro Cinco Conjuntos e o bairro Centro Histórico; a residência destes jovens, em 

sua maioria está localizada em regiões periféricas da cidade e com equipamentos 

sociais e infraestruturas, muitas vezes, inexistentes e/ou precárias. A segunda 

aproximação consistiu na apresentação do relatório em Audiência Pública junto a 

Câmara Municipal de Londrina, bem como em eventos científicos, com grande 

repercussão nos principais meios de comunicação local e regional. A terceira 

aproximação, em processo de execução, são as visitas aos bairros com os maiores 

índices de adolescentes com prática de ato infracional, o bairro Perobinha e 

Fraternidade. Além de ampliar o conhecimento sobre os bairros em questão, 

também teve por objetivo identificar os equipamentos sociais existentes (igreja, 

escola, salão comunitário, CRAS, CREAS etc.), com intuito constituir parcerias para 

uma intervenção junto aos jovens residentes nos bairros, de caráter preventivo e 

educativo, fundamentado no princípio da interdisciplinaridade. O desafio, portanto, 

está em superar a condição de invisibilidade em que os jovens estão submetidos 

que só ganham visibilidade quando integram o mundo do crime e/ou quando são 

protagonistas da mídia sensacionalista que (des) informa a opinião pública. 

Agradecimentos: À Fundação Araucária e à Pró-reitoria de Extensão (PROEX) 

pelo apoio a iniciação científica que contribui de forma significativa para a 

formação acadêmica.  
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ALGUNS ECOS DO SUICÍDIO: O LUTO E AS LUTAS DE FAMÍLIAS QUE  

PERDERAM  UM MEMBRO POR SUICÍDIO. 

 

Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos 
Professora do Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) e apresentadora 

 

Área Temática: Saúde - Tratamento e prevenção psicológica 
 

O presente trabalho retrata algumas constatações e reflexões psicológicas 

suscitadas pela supervisão de atendimentos clínicos de pacientes em um serviço-

escola de Psicologia, os quais foram encaminhados para psicoterapia após a perda 

abrupta de um membro da família por suicídio. Foram também considerados relatos 

em supervisões sobre pacientes que encaminhados por queixas diversas, durante 

o acompanhamento se detectou impactos significativos na dinâmica psíquica e nas 

relações familiares associados a morte por suicídio de um ou mais membros da 

família em períodos anteriores. Os casos diretamente estudados foram atendidos 

logo após a perda por suicídio e estão associados ao falecimento de 07 pessoas, 

jovens e jovens adultos, de ambos os sexos, que na ocasião da morte encontravam-

se 3 com companheiros e filhos, 3 separados, sendo dois com filhos e 1 solteiro 

sem filhos. Foram foco principal do atendimento 14 pessoas, envolvendo diversos 

graus de parentesco com o falecido (filho/a, pai, mãe, irmãos, companheiro/marido, 

companheira/esposa) e mais 8 pessoas  indiretamente relacionadas, ou porque 

tinham relação direta com o falecido mas não aceitaram o atendimento e foram 

cuidadas de forma indireta pelo familiar que aceitou o atendimento ou porque não 

mantinham mais relação com a pessoa falecida e estavam vinculadas ao familiar 

sobrevivente (ex-companheiro/marido ou ex-companheira/esposa do/a falecido/a, 

sendo mãe ou pai de filho comum, menor de idade; avós de menores de idade), 
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totalizando 22 pessoas, em diversas fases do ciclo vital, da segunda infância a 

velhice. Sempre que possível, deu-se prioridade às abordagens familiares, 

considerando os diversos momentos de desenvolvimento de seus membros e a 

relação entre os mesmos. Os casos acompanhados logo após a morte do familiar 

apontam a necessidade de apoio imediato às famílias, tornando-se o atendimento 

um espaço de acolhimento para memórias, questionamentos, afetos e, 

especialmente, nos casos que envolviam o falecimento de um dos genitores, 

ampliação das possibilidades de re-organização concreta de rotinas, funções e 

papéis. O impacto do suicídio detectado ao longo de atendimentos de pacientes 

com queixas diversas corrobora a importância do cuidado com os enlutados pelo 

suicídio, tendo havido relatos de mortes que ecoam há décadas, sugerindo que o 

acolhimento, logo após as ocorrências de perdas, favoreceria a vivência de lutos 

mais suportáveis e com melhores condições de acomodação, reforçando a 

importância do serviço de pronto-atendimento em situações de luto no serviço-

escola de Psicologia.  
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ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA REDE EDUCACIONAL DE 
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Silva Tavela, Wellington De Jesus Miranda 
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LEAFRO/UEL, André Luiz Dias Caetano. 

 
Área Temática: Ações afirmativas. 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01703 
 
O Projeto consistiu na divulgação  assertiva das ações afirmativas para os alunos 

de ensino médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos) e sobre os cursos na 

Universidade Estadual de Londrina, além da divulgação das formas de acesso a 

essa universidade como: vestibular, isenção da taxa do vestibular, SISU (Sistema 

de Seleção Unificada) e serviços prestados a comunidade como o cursinho, além 

de inteirar os alunos sobre as ações de permanência, como bolsas, moradia 

estudantil, restaurante universitário e outros. 

O projeto teve muita importância, pois conversa diretamente com a comunidade que 

futuramente construirá o futuro da Universidade, os alunos do terceiro ano de ensino 

médio. Foram feitas visitas em todas as escolas da rede educacional de londrina 

incluindo distritos. As visitas consistiam em divulgar para os alunos sobre as 

informações de acesso a universidade, como o vestibular e o SISU, mas 

principalmente discutir sobre as ações afirmativas e inteira-los sobre como funciona 

o Sistema de cotas.  

Visto  que a Universidade Estadual de Londrina seja pública, percebeu-se que os 

alunos da rede pública de ensino tinham muitas duvidas em relações a todos os 
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assuntos discutidos, muitos não sabiam como funciona o vestibular e muito menos 

o que é universidade. Por isso o projeto teve muita importância, pois os alunos 

puderam se inteirar sobre as formas acesso à Universidade pública, e se esclarecer 

sobre as ações afirmativas e como funciona o sistema de cotas, sistema que 

contempla boa parte da comunidade em que o projeto dialogou. 
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Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02020 
 
 
 
A infertilidade conjugal pode gerar mudanças no cotidiano do casal, estudos indicam 

que ao buscarem tratamentos podem enfrentar alto nível de estresse e até mesmo 

o surgimento de alguns sentimentos negativos que podem trazer sofrimento para 

eles e atrapalhar o seu relacionamento conjugal e social.  É uma situação comum 

no mundo todo, um casal é considerado infértil após um ano de tentativas de 

gravidez sem sucesso. Considerando que a infertilidade conjugal pode gerar 

dificuldades para o casal em vários aspectos da vida, o projeto visa proporcionar 

melhora na qualidade de vida para casais que passam por esta situação, 

oferecendo atendimento psicológico a casais com diagnóstico de infertilidade, 

estabelecendo a aprendizagem de repertório comportamental para auxiliar o casal 

a lidar com as dificuldades e propõe estratégias para o fortalecimento de 

reforçadores potencias. O projeto oferece para os alunos participantes a 

oportunidade de aprender a conduzir um grupo terapêutico. O atendimento é 
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oferecido pela Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina e é voltado 

para a população de casais que foram diagnosticados com infertilidade conjugal que 

residem em Londrina e região. Primeiramente os alunos participantes fazem uma 

entrevista inicial para conhecer a situação de cada casal e assim encaminhá-los 

para o atendimento em grupo e em alguns casos para terapia individual já com a 

entrevista inicial ou após o término do grupo se não houver melhora. Na intervenção 

do grupo o foco é em analisar funcionalmente o comportamento emocional dos 

participantes; desenvolvimento de repertório comportamental para lidar com 

eventos estressores; repertório interpessoal para auxiliar nos relacionamentos. Por 

ser um grupo com objetivos delimitados, tem duração de doze sessões, uma a cada 

semana com aproximadamente duas horas. Durante as sessões avaliações serão 

feitas através dos dados obtidos. As atividades realizadas nas sessões são voltadas 

para que os participantes aprendam classes de respostas que auxiliam no 

enfrentamento das dificuldades, através de contingências estabelecidas pelos 

terapeutas para que cada participante consiga analisar e aprenderem a lidar com 

elas e melhorar a qualidade de vida. 
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Caio José de Souza Silva 
Aluno de Graduação - Universidade Estadual de Londrina 

Laboratório de Genética Humana 
 

Análise genética humana para confirmação de diagnósticos 

sindrômicos 

O objetivo na análise de genética humana é a ampliação dos conhecimentos 

específicos sobre síndromes genéticas, com o intuito de comprovação de 

diagnósticos médicos prévios. Através principalmente da análise convencional 

cromossômica e análise de bandas, é possível determinar possíveis síndromes 

presentes nos indivíduos em estudo, como o laboratório possui conexão com os 

institutos médicos que realizam pedidos de análise, isto possibilita em uma maior 

capacidade de compreensão de sintomas e as melhores formas de possíveis 

tratamentos. A análise cromossômica convencional é realizada através de 

coramento simples dos cromossomos em células de metáfase e visualização em 

microscopia comum, onde se encontram em sua mais fácil fase para visualização, 

e são realizadas cinco análises de metáfases diferentes em uma mesma lamina, 

buscando a formação de um cariótipo padrão para o individuo analisado, caso 

existam incongruências presentes nessas metáfases, é realizada a ampliação de 

contagem cromossômica em metáfases presentes, esta contagem é realizada pelo 

professor responsável, onde a contagem padrão é a de trinta metáfases, e na 

presença de inconsistências essa pode ser ampliada para cinquenta e 

posteriormente para cem, o necessário para a comprovação de um padrão existente 

para formação de um cariótipo. O bandeamento cromossômico é realizado para a 

verificação de possíveis mutações genéticas em escalas menores e não possíveis 

de verificar na análise convencional, onde bandas podem ser visualizadas em 

microscopia padrão, assim se torna possível o pareamento e a numeração correta 

destes, onde na análise convencional é possível apenas à divisão dos 

cromossomos em seus grupos base, no bandeamento é possível à visualização de 

diferenças entre bandas, translocações e deleções principalmente, desta forma é 

possível comprovar o motivo de existência de certas características de síndromes 

em pacientes que primariamente não possuem a síndrome em questão quando 

analisados somente através do método convencional. O desenvolvimento de 

técnicas de análise genéticas humana é imprescindível na formação base de um 
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aluno de ciências biológicas, pois através dessas se torna possível e mais palpável 

o estudo de síndromes genéticas, do genoma humano, e as possíveis 

consequências e abordagens para o futuro aplicável de possíveis terapias genicas, 

área com alta taxa de desenvolvimento e discussão. 
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ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA RAÇÃO DE FRANGO DE PRODUTORES 
DO ASSENTAMENTO EM ALVORADA DO SUL. 
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Augusto Tagiariolli, 2 Talita Favareto Casini, 2,3 Ana Carolina de Figueiredo 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina,2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01916 

 
Os integrantes do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Zootecnia da 

Universidade Estadual de Londrina conduzem um Projeto de Extensão no 

Assentamento Rural Iraci Salete.  O Assentamento foi fundado em 2012 no município 

de Alvorada do Sul – Paraná e possui 51 famílias assentadas, sendo que algumas 

dessas produzem frango caipira. Com o objetivo de melhorar a sanidade e manter 

saudáveis os lotes de frangos, os alunos realizam coletas de amostras de ração para 

verificar a presença de microrganismos potencialmente patogênicos. Entre os 

contaminantes das rações, as micotoxinas tem um impacto expressivo em termos de 

saúde humana e animal, bem como nos aspectos econômicos. Para as análises foi 

empregada técnica de diluição segundo o manual: Métodos de Análise Microbiológica 

de Alimentos (SP, 2001). Foram diluídos 25 g de ração em 225 mL de caldo BHI 

(Brain Heart Infusion) e realizadas diluições seriadas até 10-4, e um volume de 100 

µL de cada diluição foram inoculados em agar MacConkey, Nutriente e Sabouraud, 

para pesquisa de coliformes, Salmonella sp e fungos. As placas foram incubadas em 

estufas com temperatura controlada por 24 horas (bactérias) e 10 dias (fungos). Em 

uma das coletas, realizada no dia 20 de julho, houve crescimento do fungo Aspergillus 

flavus (100 UFC/g) e coliformes totais (1000UFC/g). A ração contaminada 
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apresentava alta umidade. Esse fato sustenta a necessidade constante de orientação 

em relação ao armazenamento adequado de rações, em ambientes com umidade 

controlada. Os pequenos produtores foram convidados para visitar a Universidade e 

conhecer o laboratório de microbiologia, tiveram acesso a informações de segurança 

microbiológica e puderam observar placas de ágar com culturas de fungos e bactérias 

provenientes das rações. Essa experiência propiciou conscientização dos pequenos 

produtores, sobre o perigo que microrganismos representam na alimentação dos 

frangos, que podem ter consequência para as pessoas que se alimentarem de carnes 

ou ovos contaminados. 

 
Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, ao SETI 

(Programa Universidade sem Fronteiras) pelo financiamento do Projeto e ao 

MEC/SESu/FNDE. 
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ANATOMIA: AGENTE DE INTERAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Vilma Schwald Babboni1, Felipe de Souza Barbeiro2, Keylla de Oliveira2, Agnaldo 

Nascimento Teixeira3, Marco Aurélio Zambom 3,Osmario Rosário3 Maria Josyele 

dos Santos Silva4. 

 

1 Coordenadora do projeto e professora da Universidade Estadual de Londrina, 

2Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina,3 Técnico da 

Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 

Área Temática: Educação 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01975 

 

O conhecimento do corpo humano e de sua estrutura morfofuncional faz parte de 

tópicos do currículo básico para a escola pública do Estado do Paraná, desde o 

ensino fundamental até o ensino médio, o que justifica a procura pelo projeto da 

população alvo, nas séries ou etapas em que esses tópicos são abordados nessas 

instituições de ensino pelos respectivos professores. Este projeto tem como objetivo 

subsidiar o processo ensino aprendizagem de ciências, biologia e anatomia para o 

ensino fundamental, médio, superior e/ou profissionalizante, integrando desta forma 

as diferentes instituições de ensino. O presente projeto objetiva também, dar 

suporte aos alunos (graduandos – estágio curricular, voluntário, atividade 

acadêmica complementar, bolsa extensão e inclusão social e graduados – trabalho 

voluntário) dos diversos cursos da UEL no que se refere ao aprimoramento da 

formação acadêmica. São realizadas palestras e demonstrações teórico prática nos 

laboratórios sobre a coleta, o preparo, a manutenção das peças. Atendimento no 

“Museu de Anatomia Prof. Carlos da Costa Branco” à professores e alunos do 

ensino fundamental, médio e superior. As visitas à anatomia são agendadas pela 

secretaria do departamento, e elas ocorrem em vários dias da semana durante o 
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período da manhã, tarde e noite. Atualmente, os universitários que já tenham 

passado pela disciplina de Anatomia Humana nos seus respectivos cursos são os 

monitores que guiam as visitas ao laboratório. Em algumas horas os alunos são 

levados a conhecer de forma palpável o que estão vendo nos livros. Demonstrando 

o corpo humano e abordando as transformações causadas por algumas das 

doenças mais conhecidas, a visita aproxima o conhecimento anatômico ao cotidiano 

dos alunos. Todas essas atividades acabam por contemplar o grande objetivo de 

todo e qualquer projeto que é a realização da integração. Os estagiários que atuam 

no projeto, ao se prepararem para as explicações, devem ampliar os conhecimentos 

na matéria e têm oportunidade de aperfeiçoar os conhecimentos sobre anatomia, 

desenvolver a capacidade de comunicação e ensaiar a atividade didática que é 

inerente à sua futura profissão.  

Agradecimentos  
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minha orientadora, Vilma Schwald Babboni por me transmitir sua experiência e seus 
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ANATOMIA: AGENTE DE INTERAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM - 

FASE II 

1 Mayara Dos Santos Fideles Da Silva, 2 Vilma Schwald Babboni  
 

 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina e Apresentador ² 
Professor da Universidade Estadual de Londrina e Orientador  

 
Área Temática: Anatomia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01975 
 

 
O processo de ensino-aprendizagem é um desafio a ser trabalhado. Abordar de 

várias maneiras objetos de conhecimento é uma forma que tem se mostrado eficaz. 

O presente trabalho consiste em despertar o interesse pela anatomia da 

comunidade externa. O projeto consiste na realização de atendimento teórico- 

práticos com peças anatômicas em laboratório, e visitação do museu em que 

apresenta uma grande variedade de peças da anatomia humana e animal. O projeto 

foi elaborado junto ao departamento de anatomia, com a finalidade de contribuir 

para o aprendizado da comunidade externa (visitantes – ensino fundamental, médio, 

superior e/ou profissionalizante), bem como dar suporte aos alunos de graduação. 

O departamento dispõe de peças anatômicas cadavéricas formolizadas à 

comunidade interessada. Diante dos atendimentos realizados, é notável a 

curiosidade e o interesse da comunidade externa. O fato de estudar e aprender com 

as peças anatômicas reais permite que se tenha uma maior noção de localização, 

tamanho, e textura da anatomia do corpo humano. Concluindo, o projeto é de 

grande importância para a comunidade externa e para a universidade, pois desperta 

o interesse e contribui para o aprendizado dos visitantes. 
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ANATOMIA COMO FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

PELO FORTALECIMENTO DO VÍNCULO INCONSCIENTE ENTRE 
MONITOR E ALUNO 

. 
1 Eduardo Carlos Ferreira Tonani, 1 Vilma Schwald Babboni, 2 Maria 

Aparecida Vivan de Carvalho, 3 Keylla de Oliveira, 3,4 Felipe de Souza 
Barbeiro 

1 Professoresda Universidade Estadual de 
Londrina,coordenadores,2Professor da Universidade Estadual de 

Londrina, 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 
Londrina, 

3,4Apresentador 
 
Área Temática:Educação 

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL):01828 

 
A relação entre monitor e aluno é de extrema importância para a 

eficácia da aprendizagem de qualquer natureza. O ensino começa a 
partir do primeiro contato com o aluno e, então, inicia-se o processo 

conhecido por “transferência”. Ela permite que aquele que ensina se 
esvazie para receber o desejo inconsciente daquele que aprende e, 

por ser de um fenômeno bilateral, possibilita uma melhor troca de 
conhecimentos e fortalece o vínculo. Este trabalho objetiva 

exemplificar o tema por meio da prática que acontece no 
Departamento de Anatomia da UEL, pelos projetos “Anatomia: agente 

de interação do processo ensino-aprendizagem” e “Educação básica e 
Departamento de Anatomia da UEL: fortalecimento de conhecimentos 

anatômicos e da formação geral dos alunos”. Nesses, escolas, 
faculdades e cursinhos agendam visitas monitoradas por estagiários 
ao Museu de Anatomia, tanques de cadáveres e sala de peças 

anatômicas, além de uma breve palestra sobre os princípios básicos 
da área. Cada turma tem aproximadamente duas horas de visitação, 

o que compete àquele que monitora, favorecer um vínculo, desde o 
início até o final da visita, de forma positiva. Acredita-se que não se 

trata apenas de um momento para ensinar e aprender nomes 
científicos e funções biológicas, e sim para a troca de experiências 

entre todos os membros do grupo, que apesar de breve, pode ter 
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resultados posteriores como a escolha de um curso no vestibular ou a 
área para seguir uma  
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ANATOMIA TOPOGRÁFICA DA CABEÇA E PESCOÇO 

Rodrigo Castellazzi Sella¹,Maria de Lourdes Ferreira¹, Edson Scolin¹, Naara 

Cristina Carvalho dos Santos², Maria Eduarda Lopes de Carvalho 3, Késia Elina 

Flora 3 

 
Professor da Universidade Estadual de Londrina¹, Apresentador2, Discente de 

Graduação da Universidade Estadual de Londrina 3 

 
 

Área Temática: Anatomia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00599 
 
 

Introdução: O conhecimento das estruturas e sistemas relacionados à cabeça e 

pescoço são de suma importância para a formação acadêmica do cirurgião dentista, 

entretanto a anatomia dessas respectivas áreas são de difícil visualização, exigindo 

assim um profundo conhecimento por toda a comissão pedagógica responsável por 

transmitir esse saber, além de uma metodologia facilitadora para melhor absorção 

do conteúdo pelo corpo discente. O graduando em odontologia iniciando sua 

formação acadêmica, muitas vezes não compreende a importância da disciplina nas 

suas diversas áreas de atuação profissional. Um monitor do mesmo curso se torna 

indispensável para dar funcionalidade ao estudo, correlacionando com a 

aplicabilidade clínica, despertando interesse do aluno nessa disciplina que será um 

dos pilares para sua formação acadêmica e profissional. Objetivo: Relatar a 

experiência dos monitores de odontologia como facilitadores na aprendizagem dos 

graduandos da respectiva área, além de demonstrar como o projeto Monitoria de 

Anatomia Humana tem contribuído para um melhor desempenho acadêmico dos 

mesmos. Metodologia: Para o alcance dos objetivos foram realizadas algumas 
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estratégias pedagógicas, dentre elas, a confecção de modelos anatômicos junto 

com os alunos auxiliando a fixação do conteúdo na memória de longo prazo, além 

das correlações das estruturas anatômicas com aspectos fisiopatológicos 

específicos da prática odontológica. Semanalmente ocorrem reuniões na monitoria, 

onde são apresentados e discutidos artigos relacionados à Anatomia, o que têm 

promovido uma melhor aprendizagem e um maior aproveitamento das disciplinas 

específicas do curso que estão intimamente interligadas aos aspectos anatômicos, 

como o estudo prático dos músculos, articulações, glândulas, vasos, nervos de 

Cabeça e Pescoço entre outros. Resultados: Remetendo as estruturas anatômicas 

para um contexto clínico, se torna notório a receptividade e o despertar da atenção 

e curiosidade por parte dos discentes. Ademais se observou uma melhor 

performance acadêmica e interesse a docência por parte dos monitores, pelo fato 

de ser uma disciplina básica para a odontologia, o conhecimento mais aprofundado 

das regiões orofacial e cervical, e dos sistemas correlacionados a essas respectivas 

áreas, ampliaram de forma significante o melhor entendimento das demais 

disciplinas. Conclusão: As experiências vivenciadas pelos monitores destacam a 

importância dessa contribuição para despertar o interesse dos alunos para o estudo 

efetivo da Anatomia Humana e da Anatomia de Cabeça e Pescoço, promovendo 

assim um melhor aproveitamento do conteúdo ministrado e buscando modificar a 

forma mecânica de aprendizado.  

 

Agradecimentos: Á Fundação Araucária pela concessão de bolsa; Aos professores 

orientadores pela dedicação e conhecimentos transmitidos. 
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ANTICORPOS IgA ANTI-Strongyloides stercoralis EM AMOSTRAS DE 
SALIVA DE PACIENTES COM ESTRONGILOIDÍASE EM UMA REGIÃO NORTE 

DO PARANÁ 
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Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01822 
 

 
O diagnóstico parasitológico da estrongiloidíase, infecção causada pelo helminto 

Strongyloides stercoralis, é dificultado pela baixa e irregular quantidade de larvas 

liberadas nas fezes e necessita de equipe treinada para realização de métodos 

específicos na detecção deste parasito. Por essa dificuldade no teste parasitológico, 

o imunodiagnóstico para a detecção de anticorpos  IgA em amostras de saliva, pode 

ser utilizada como ferramenta alternativa, destacando a importância do trabalho 

multiprofissional para o correto diagnóstico e enfatizando o papel do dentista na 

correta colheita da amostra e exame oral. Foi realizado o ensaio imunoenzimático 

(ELISA), utilizando extrato alcalino de S. venezuelensis como antígeno. As amostras 

de saliva diluídas 1:2 dos indivíduos foram divididas em três grupos: grupo I (30 

indivíduos com exames coproparasitológicos positivos para S. stercoralis); grupo II 

(30 indivíduos saudáveis com coproparasitológico negativo); grupo III (30 indivíduos 
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com outras parasitoses). Como resultado obtivemos que no grupo I, 17 (56,7%) 

indivíduos apresentaram positividade para IgA , no grupo II não houve detecção dos 

anticorpos analisados. O grupo III apresentou positividade em oito (26,7%) 

indivíduos para IgA. Conclui-se que o imunodiagnóstico complementa o diagnóstico 

parasitológico convencional além de apresentar maior sensibilidade e alta 

aplicabilidade além disso o trabalho multidisciplinar contribui em estudos que 

envolvem coletas diversas e número grande de amostras. Neste sentido, o dentista 

tem participação essencial colaborando nas diversas áreas da saúde visando o bem 

estar e segurança do paciente. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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Área Temática: Saúde Humana 

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01822 
 

Estrongiloidíase humana é uma infecção causada pelo helminto Strongyloides 

stercoralis, com elevada distribuição mundial, especialmente em regiões tropicais, 

e apresenta-se como um grave problema de saúde pública. O diagnóstico 

parasitológico é limitado devido à baixa e irregular quantidade de larvas liberadas 

nas fezes e seu diagnóstico clínico é dificultado, considerando que 

aproximadamente 50% dos casos são assintomáticos. Testes imunológicos 

auxiliam no diagnóstico uma vez que apresentam alta sensibilidade na detecção de 

anticorpos. O objetivo do presente estudo foi detectar anticorpos IgG específico anti 

Strongyloides em amostras de saliva de 30 indivíduos copropositivos para S. 

stercoralis provenientes do município de Londrina-PR. O projeto visa a contribuição 
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e consolidação da participação do Cirurgião Dentista no contexto do trabalho 

multi/interdisciplinar, contribuindo diretamente nos estudos, coletas, amostras e 

análises. Por conseguinte, a equipe integrante e as áreas envolvidas se entrelaçam 

e comunicam, visando o mesmo propósito: a saúde como um todo dos 

pacientes/população atendida. Para detectar os níveis de IgG foi realizado o ensaio 

imunoenzimático ELISA utilizando extrato alcalino de larvas L3 de Strongyloides 

venezuelensis como antígeno. Para a análise estatística foi utilizado o programa 

Graph Pad Prism: ANOVA, seguida por Kruskal-Wallis test e os valores de Indice 

ELISA > 1,0 foram considerados positivos. O cut-off foi estabelecido pela receiver 

operating characteristic curves (ROC). No grupo I (30 pacientes com exames 

coproparasitológicos positivos para S. stercoralis), dois pacientes (6,7%) foram 

positivos para IgG na saliva. Enquanto que, no grupo II (30 indivíduos saudáveis 

com parasitológico negativo) não houve detecção do anticorpo analisado. Concluiu-

se que, a saliva deve ser melhor investigada para averiguar seu uso como 

ferramenta alternativa no diagnóstico da estrongiloidíase humana pela facilidade de 

obtenção e manuseio, atuando de maneira complementar e efetiva ao diagnóstico 

parasitológico convencional.  
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APOIO À ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - E.I.V. - 
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Área Temática: 8 - Trabalho 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01606 
 

 
A temática desenvolvida neste resumo faz parte do Projeto de Extensão Apoio à 

Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – junto ao Conselho Municipal 

da Cidade – CMC, em contribuição ao aperfeiçoamento do instrumento e à formação 

acadêmica dos discentes. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é um 

instrumento do Estatuto da Cidade que atua como mediador entre os interesses 

privados dos empreendedores e o direito à qualidade urbana daqueles que moram 

ou transitam em seu entorno, objetivando evitar e amenizar os conflitos entre as 

partes na vizinhança. Foram aqui examinados todos os estudos ocorridos entre os 

anos de 2006 e 2015, que totalizaram 256 EIVs, a fim de constatar os parâmetros 

estabelecidos para a necessidade da aplicação do instrumento aos 

empreendimentos. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – 

IPPUL disponibiliza os EIVs protocolizados para aprovação na cidade, com 

classificações referentes ao desfecho de cada estudo, tais como Arquivados, 

Deferidos, Em Andamento, Encerrados e Indeferidos. Tomou-se neste ponto, como 

parâmetro de análise, os EIVs nos quais dispensa-se a aplicação do instrumento, 

denominados como Arquivados – desistência em dar prosseguimento no 

empreendimento, Encerrados – não se aplica o EIV devido ao Decreto n. 833/2014, 

que dispensa a exigência para determinados empreendimentos - e Indeferido - não 

aceitos, portanto, não pode-se dar prosseguimento ao empreendimento e ter os 

alvarás de construção/ reforma e funcionamento. Foram analisados, sintetizados e 

sistematizados para verificar as justificativas para os encaminhamentos realizados 

no período. A partir dos dados coletados foi possível estimar o total de EIVs 

aplicados, obtendo a porcentagem compreendida por cada classificação, que foram: 

Arquivados (10%), Encerrados (22%) e, Indeferidos (3%) que somaram 89 entre o 

total de 256 estudos. Do mesmo modo, a partir da elaboração de gráficos, foi 
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possível determinar a predominância da categoria de EIV em cada ano, 

constatando-se que a apresentação, pela Câmara de Vereadores, de projetos de lei 

que alteram parâmetros urbanísticos interferiu diretamente na utilização do 

instrumento, servindo como linha de corte e/ou de acréscimo às aplicações do 

mesmo. A sistematização das informações foi apoiada com a elaboração de tabelas 

sínteses nas quais foi possível identificar a predominância de empreendimentos que 

necessitaram de análise de EIV, assim como a predominância dos impactos 

gerados e as regiões e bairros da cidade onde houve maior demanda por EIV. As 

sínteses elaboradas possibilitaram a descrição e interpretação dos dados coletados 

e tornaram compreensível a finalidade do instrumento, verificando que a localização 

do empreendimento interfere diretamente na vizinhança em que está instalado, 

deste modo cada empreendimento gera um impacto diferente em sua respectiva 

localidade, tornando visível que a análise deve ser singular para cada contexto, e 

cada um tem a necessidade do EIV específico. 

Agradecimentos: PROEX/PROINEX-UEL pela concessão de bolsa 
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APOIO À ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV – 
JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE – CMC 
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Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
 
Apoio à Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – junto ao Conselho 
Municipal da Cidade – CMC 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01606 
 

 
O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV surgiu nos anos de 1990 em algumas 

cidades brasileiras como São Paulo e Belo Horizonte no intuito de controlar os 

impactos de grandes empreendimentos residenciais e shopping centers, em suas 

vizinhanças. Sua generalização como instrumento de democratização da gestão 

urbana aconteceu a partir dos anos 2000, com a aprovação da Lei Federal nº. 

10257/2001 – Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal (1988). Em Londrina, a exigência do EIV passou a vigorar 

como aparato legal a partir de 2005, sendo que duas leis sobre o EIV já foram 

revogadas, permanecendo até o momento a Lei nº. 10.637/2008 que trata do Plano 

Diretor Participativo do Município de Londrina – PDPML e o Projeto de Lei nº. 

220/2014 que dispõe sobre a especificidade do EIV em Londrina. No intuito de 

colaborar com a discussão, o Projeto de Extensão Apoio à Análise de Estudo de 

Impacto de Vizinhança – EIV – junto ao Conselho Municipal da Cidade – CMC, 

desenvolvido no período de 2011 a 2016, teve como objetivo estabelecer um diálogo 
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com a população frente à dinâmica de construção da cidade, tendo como base a 

análise de Estudos de Impacto de Vizinhança apresentados ao Conselho Municipal 

da Cidade. Desse modo, o projeto propôs envolver comunidade acadêmica na sua 

formação crítica diante dos processos urbanos, bem como fornecer subsídios à 

discussão dos impactos gerados pelos empreendimentos na cidade. O projeto de 

extensão desenvolveu atividades de cunho acadêmico com a finalidade de estender 

conhecimentos produzidos à população. As atividades realizadas neste projeto de 

extensão foram: 1) Elaboração de 23 relatórios sobre Estudos de Impacto de 

Vizinhança encaminhados ao Conselho Municipal da Cidade – CMC. A participação 

da Universidade Estadual de Londrina com um representante do Departamento do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo nas reuniões do CMC teve como intuito 

estabelecer uma conexão entre a produção científica e a realidade da dinâmica 

urbana de Londrina; 2) Envolvimento da comunidade acadêmica como participante 

do projeto, com vagas disponibilizadas para discentes e docentes; 3) Participação 

em audiências públicas, fóruns de discussão e reuniões de assuntos referentes aos 

Estudos de Impacto de Vizinhança; 4) Apresentação das atividades do projeto em 

reuniões, atividades acadêmicas e congressos de iniciação científica; 5) 

Participação no Programa Nacional de Capacitação das Cidades – CAPACIDADES 

do Ministério das Cidades através de blog hospedado na página do Ministério das 

Cidades: http://www.capacidades.gov.br/blog/mostrar/id/64 6) Criação de site para 

divulgação dos eventos desenvolvidos pelo projeto de extensão: 

http://urbanizando.webnode.com/ 7) Organização de dois eventos em formato de 

mesa redonda para discussão do EIV nos anos de 2012 e 2015. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina. 
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Apresentação de técnicas de manejo de ordenha  
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 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Docente de 
Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 

 
Área Temática: 10 – Saúde Animal 
 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL):01999 
 
 
O leite e seus derivados desempenham um importante papel na economia do país. 

A obtenção do leite com boa qualidade é um grande desafio para todos os 

produtores. Para evitar a contaminação do leite em diversas etapas de produção, é 

necessário um manejo simples, porém rigoroso de higienização que garanta a boa 

qualidade do leite produzido. Para tanto são necessários testes para detecção de 

casos de mastite clínica e/ou subclínica e rigorosa desinfecção dos tetos dos 

animais, antes e após cada ordenha, e equipamentos de ordenha. O projeto tem 

como objetivo formar para a cadeia do leite e, entre as atividades, o projeto recebe 

alunos de graduação, ensino médio e de ensino fundamental para que possam 

entrar em contato com os animais, conhecer a cadeia produtiva do leite, e os 

procedimentos realizados na rotina de produção para garantir a qualidade do leite 

desde a retirada, até chegar na mesa no consumidor. Em cada visita, os alunos 

tiveram a oportunidade de acompanhar a rotina diária da ordenha e aprender como 

funciona a ordenha mecanizada, um dos primeiros passo e a  contenção dos 

animais para a ordenha, ( DeLaval - espinha de peixe) logo após teste da caneca 

do fundo preto para verificação de mastite, seguindo da desinfecção dos tetos com 
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o pré-dipping (solução de cloro) seguido da secagem dos mesmos com toalha de 

papel para colocação das teteiras; todos puderam observar o leite sendo retirado 

dos tetos e passando pelo copo coletor e seguindo para o resfriador. Ao final da 

ordenha as teteiras são retiradas e logo após é feita desinfecção pós-ordenha 

usando pós-dipping (Iodo glicerinado comercial),onde o teto é recoberto para 

proteção do mesmo contra bactérias que podem invadir o esfíncter aumentando a 

chance de mastite, as vacas terão que permanecem em pé por alguns instantes 

para secagem do produto e fechamento do esfíncter.Neste período receberão 

comida e a água necessária para o descansar pós ordenha. Todos os alunos 

puderam acompanhar a limpeza completa do equipamento de ordenha e 

sanitização, através dos ciclos de água (fria/quente) e também dos detergentes 

(alcalino/acido). As visitas de alunos de diversos cursos de graduação e graus de 

escolaridade proporciona contato com os animais e um conhecimento básico da 

cadeia produtiva de leite, aproximando a produção dos consumidores e 

possibilitando aos participantes do projeto realizarem as práticas, bem como 

exercitarem a exposição e o debate sobre a temática do leite, e as relações com os 

vários segmentos que compõem essa cadeia de produção.   
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APROXIMANDO A COMUNIDADE EXTERNA A CADEIA DE PRODUÇÃO DO 

LEITE 

1 Vanerli Beloti, 2 Claudineia Emidio Cicero, 3 Luiza Maria Hoffmann , 2 Bruno 

Ambrozini, 2Luciano Jesus de Carvalho Silveira, 4 Isabela Marçal Borges 

 
 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Estudante de Graduação de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina , 3 Estudante de 
Graduação de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 

 
Área Temática: 10 –Saúde Animal 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01846 

 

 

O Brasil é o quarto produtor mundial de leite, sua produção neste setor cresce 

anualmente 2% superior aos outros países que ocupam os primeiros lugares. Esse 

aumento de produção se deve ao aumento do rebanho nacional e não a uma maior 

produtividade. Porém se comparado a produção leite/vaca/ano o Brasil apresenta 

uma das mais baixas taxas de produtividade do mundo. Para mudar esse cenário é 

necessário qualificar mão de obra para atuar na cadeia do leite e auxiliar os 

produtores, levando até ele novas tecnologias e conhecimento com a finalidade de  

potencializar a produção, garantindo cumprimento de leis , melhor utilização dos 

recursos e difusão de  informações.  

Essa disseminação de informações pode ser auxiliada pelos  projetos de extensão 

que visam a integração social entre a universidade e as comunidades externas , 

disseminando as pesquisas e tecnologias geradas na instituição afim de melhorar 

as condições de produção leiteira dessas comunidades, melhorando a qualidade do 
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produto e o valor recebido por litro de leite produzido. Com isso o objetivo desse 

projeto é capacitar produtores, profissionais , população e os  estudantes da 

Universidade para que possam, cada um no seu elo da cadeia, utilizar os  

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos através de palestras, cursos, visitas a 

FAZESC , à propriedades produtoras e contato de consumidores com a realização 

da ordenha, para que cumpram seu papel de produzir mais e com maior qualidade, 

bem como consumir de forma exigente o leite e seus derivados. Busca-se a 

conscientização dos profissionais, de como as boas práticas de ordenha são 

fundamentais para todo o processo da cadeia do leite e como essas praticas, se 

bem executadas, influenciarão na qualidade final do produto que chega a mesa do 

consumidor. Também os consumidores são preocupação do projeto, e para atingí-

los, são realizadas  visitas  de alunos das escolas de ensino fundamental de 

Londrina à Leiteria da FAZESC, também temos a parceria ao curso de ciências 

biológicas através do projeto novos talentos. Os estudantes acompanham a rotina 

da ordenha, que  é realizada duas vezes ao dia pelos residentes e estagiários que 

participam deste projeto, realizando atividades que vão desde o manejo dos animais 

, manejo sanitário , alimentar e o processo de ordenha mecânica, ao final de cada 

ordenha todos os equipamentos são higienizados assim como a sala de ordenha. 

O leite é levado até o resfriador onde é armazenado até a coleta. As visitas e cursos 

de capacitação profissional então permitem com que os estudantes, profissionais e 

consumidores tenham acesso a informação sobre como acontece o processo de 

obtenção e beneficiamento do leite e com isso diminuindo distâncias entre produtor 

e consumidor. 

  

 

 

Agradecimentos: A PROEX/UEL, pela concessão de bolsa. 
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AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO PLANTÃO PSICOLÓGICO DA UEL: A 

MEDICALIZAÇÃO DA DEPRESSÃO E DA ANSIEDADE. 

1,2 Maria Lúcia Mantovanelli Ortolan, 3 Paulo Victor Bezerra, 4 Maíra Bonafé Sei  
 

 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Apresentadora, 
3,4 Professores da Universidade Estadual de Londrina 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01946 
 

 
O plantão psicológico é um espaço que acolhe o sujeito e seu sofrimento 

emergencial, que prioriza a escuta e que tem o intuito de clarificar a demanda do 

sujeito. A Clínica Psicológica da UEL começou a oferecer este serviço no início do 

ano de 2015, a fim de atender uma longa fila de espera para psicoterapia. Objetiva-

se neste trabalho discutir as demandas do usuário do plantão psicológico da UEL. 

A caracterização das demandas feita aponta que depressão (12%) e ansiedade 

(10%) foram as mais citadas pelos usuários. A depressão e a ansiedade são 

diagnósticos, na maioria das vezes, já prontos e trazidos pelos próprios pacientes. 

A depressão pode ser entendida como um sintoma social da contemporaneidade 

que denuncia um descordo do sujeito com a lógica capitalista da velocidade, 

consumo generalizado e do imperativo gozo no qual se vive. Já a ansiedade, 

analisada na pós-modernidade, pode estar atrelada à virtualização das relações, 

propiciada pelas tecnologias em comunicação, fator apontado como desencadeador 

dos quadros ansiosos atualmente. Avaliando as demandas, encontra-se que, de 

todos os casos atendidos em plantão, 58% dos usuários faziam uso de algum tipo 

de medicação. A política pública em saúde mental no Brasil conquistou um espaço 

de democratização do acesso aos medicamentos psiquiátricos. Todavia essas 
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políticas se mostram ainda insuficientes uma vez que priorizam a tratamento 

medicamentoso dos transtornos mentais, indicando uma medicalização quase que 

compulsória da população.  

 

Agradecimentos: À Pró-Reitoria de Extensão da UEL pela bolsa concedida. 
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As experiências das Oficinas do Projeto LEAFRO – Laboratório de Estudos e 

Cultura Afro-Brasileiras 

1Laís Eugenio Zarratim de Oliveira 
 

  Discentes do Curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina. 
 

Orientadora: Maria Nilza da Silva 
  

Docente do Departamento De Ciências Sociais   
 

Área Temática: Educação e Relações Étnico-raciais, LEAFRO – Laboratório de 
Estudos e Cultura Afro-Brasileiras 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01708 
 

O projeto LEAFRO (Laboratório de Cultura e Estudos Afro-brasileiros) tem como 

objetivo produzir materiais para auxiliar na aplicação da lei 10.639/03, formar os 

estudantes participantes sobre relações étnico-raciais e prestar apoio à comunidade 

externa. Tendo em vista os objetivos do projeto e a promulgação da lei 10.639/03, 

atualmente revogada pela lei 11.645/08, que institui o ensino de cultura e história 

africana, afro-brasileira e indígena nas unidades de ensinos brasileiras, sejam elas 

públicas ou privadas, o LEAFRO se aproximou de duas escolas no norte do Paraná, 

que tinham pouco contato com o projeto e encontravam dificuldades para aplicar a 

lei. Introduzimos o conteúdo usando recursos midiáticos para que não se ficasse 

massivo, citamos autores como Florestan Fernandes, Clóvis Moura, Lélia Gonzaléz, 

etc, contamos com a ajuda da Prof.ª Dr.ª Maria Nilza da Silva, coordenadora do 

LEAFRO, professora de Sociologia; com Profª Fátima Beraldo; Prof.ª Dr.ª Marleide 

R. S. Perrude ; Mestre recém formada Jamile Baptista; recém formado Eduardo 

Baroni Borghi; aluna de Ciências Sociais Thainara Assis, aluna de Direito Laís E. Z. 

de Oliveira, aluna de Pedagogia Marilisa Gonçalves da Silva. Durante as visitas foi 
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possível perceber que a equipe de Juguapitã desde o início mostrou adesão ao 

projeto e se mostrou disposta a rever e implantar ações, através da diretora e de 

professores mostrou projetos que são construídos dentro da escola como o dia 20 

de novembro. Já a equipe de Porecatu, a princípio mostrou resistência com as 

discussões, principalmente por parte dos professores, mas conforme as oficinas e 

os debates foram acontecendo as coisas foram mudando e a equipe se mostrou 

disposta a apoiar a lei e combater o racismo dentro da escola. O projeto de extensão 

mostra outra realidade, que não só a da universidade, faz com que se tenha contato 

com a comunidade externa, que a prática seja unida a teoria, possibilita novos 

rumos, novos horizontes, amplia o campo de visão da atuação do profissional, 

instiga os alunos a quererem terminar e exercer uma profissão, mostra o quanto é 

preciso saber que existem vidas atrás de projetos, que é preciso ter uma percepção 

social.  

 

Agradecimentos: Agradeço à minha família que me mostrou que a educação é a 
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ASSESSORIA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COOPERATIVA 

COAFAS NA IMPLANTAÇÃO DA AGROECOLOGIA E COMERCIALIZAÇÃO DE 
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Área Temática: 7 - Tecnologia e Produção 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1934    

 

O desenvolvimento rural brasileiro tem ocorrido de forma desigual. Assistimos 

crescimentos acelerados da produção e produtividade agropecuária, das 

exportações, das áreas de plantio, da logística, da biotecnologia, do uso de 
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tecnologias da informação, entre outras. Por outro lado, ainda persistem 

dificuldades de equacionamento de questões ambientais e sociais no campo, que 

evoluem mais lentamente. Permanece o desafio de encontrarmos formas de 

produção agropecuária e de qualidade de vida, mais sustentáveis para o conjunto 

dos agricultores brasileiros, especialmente para os agricultores familiares que 

possuem maior dificuldade de acesso à tecnologia e aos fatores de produção. Este 

projeto considerou este contexto e buscou difundir a agroecologia e o 

cooperativismo como estratégia para avançarmos nas soluções ambientais e 

sociais. O escopo da ação extensionista se deu no ambiente organizacional da 

cooperativa de agricultores familiares COAFAS, com sede nos municípios de 

Londrina. A COAFAS fundada em 2008, conta com 310 cooperados. Seu foco de 

ação tem sido a comercialização de produtos agrícolas com o Governo do Paraná 

e com a Prefeitura de Londrina. Tem como estratégias ampliar o fornecimento de 

alimentos para as escolas públicas e universidades, fomentar a implantação de 

sistemas agroecológicos entre seus cooperados e a comercialização de produtos 

orgânicos. O desenvolvimento da COAFAS depende de sua capacidade de otimizar 

o uso dos recursos internos e aproveitar as oportunidades do ambiente externo. O 

projeto foi elaborado a partir de uma visão de oportunidade para os agricultores 

familiares cooperados da COAFAS e procura integrar 4 elementos presentes no 

ambiente organizacional: a agroecologia, o mercado institucional, o cooperativismo 

e a assessoria técnica que  será prestada pela equipe integrante deste projeto. É 

uma oportunidade sólida de garantia de recebimento dos produtos vendidos, de 

possibilidade de planejamento da produção familiar e de assumir prestações para 

aquisição máquinas e equipamentos. São investimentos que motivam a 

permanência das famílias no campo, garantindo qualidade de vida e disponibilidade 

de alimentos de forma contínua e qualificada para os alunos. O objetivo geral foi 

assessorar os agricultores familiares da COAFAS na implantação da agroecologia 

e na comercialização dos produtos agrícolas em escolas e universidades públicas 

da região de Londrina. Os objetivos específicos foram: Prestar orientação técnica 

aos cooperados para implantação da agroecologia; Apoiar a comercialização dos 

produtos agrícolas em escolas e universidades públicas na região de Londrina; 

Apoiar o fortalecimento do cooperativismo; Publicar experiências desenvolvidas a 

partir do enfoque da agroecologia e do cooperativismo; Promover a extensão 
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universitária por meio da troca de experiências e do aprendizado entre agricultores 

familiares, alunos, recém-formados e docentes. Público atendido foram 160 

Agricultores familiares e suas famílias pertencentes ao quadro de cooperados da 

COAFAS. Os agricultores cooperados estão distribuídos pelos municípios de 

Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã, Tamarana. A metodologia adotada foi: 1 - 

Diagnóstico da realidade dos agricultores e suas famílias; 2 - Orientações para 

implantação de sistemas agroecológicos; 3 - Comercialização dos produtos 

agrícolas; 4 - Aconselhamento e orientações à gestão organizacional da COAFAS. 

Os resultados alcançados foram: Levantamento do perfil dos cooperados para a 

atualização cadastral, visitas para consulta sobre adoção da agroecologia a 54 

famílias em Londrina, nas regiões da fazenda Akola, distrito de Lerroville e Rolândia. 

Realização de quatro oficinas com a participação de 40 agricultores para a 

orientação sobre produção orgânica e mercado. Implantação de uma unidade 

demonstrativa no município de Rolândia, com produção orgânica de morango em 

consórcio com alho e fertirrigação. Realização de uma excursão técnica com 35 

agricultores e estudantes, no município de Marilândia do Sul, em propriedade com 

produção orgânica. Apoio aos diretores da COAFAS para a implantação de um 

programa para desenvolvimento da agroecologia entre os cooperados. 

 

Agradecimentos: Ao Programa USF/SETI, COAFAS, Prefeitura do Campus, 

PROEX, Departamento de Administração e Universidade Estadual de 

Londrina. 
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ASSESSORIA ESTATÍSTICA – A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE 

EXPERIMENTO COM APLICAÇÃO NA ÁREA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1,3Camila Moraes de Oliveira, 1Diego Galvan, Vitório dos Santos Júnior, 1Rodrigo 

José Gomes, 2Thais de Souza Rocha, 2Wilma Aparecida Spinosa, 2Mariana 

Ragassi Urbano, 2Guilherme Biz 

 

¹ Discente da Universidade Estadual de Londrina, ² Docente da Universidade 

Estadual de Londrina, 3Apresentadora 

Tecnologia e Produção 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01839 

 

O projeto de assessoria estatística está disponível para pesquisadores, estudantes, 

instituições públicas ou privadas. Para atender a demanda de assessorias, o projeto 

conta com a participação de treze professores do departamento de estatística, que 

está lotado no centro de ciências exatas, e alunos de diversos cursos de graduação.  

Os principais objetivos do projeto são: assessorar e orientar estatisticamente as 

pesquisas e trabalhos da comunidade interna e externa e conscientizar a 

comunidade e pesquisadores sobre o uso adequado de técnicas estatísticas em 

seus experimentos e publicações. Dentre todas as etapas que os participantes 

assessoram estatisticamente, é imprescindível dar ênfase ao planejamento do 

experimento, pois esta etapa indicará o modo como o experimento será conduzido 

e a técnica estatística adequada para a análise dos dados obtidos. Portanto, com o 

objetivo de auxiliar os pesquisadores a melhorar pesquisas cientificas utilizando o 

planejamento do experimento com uma visão estatística, neste trabalho, é 

apresentada a circularidade da pesquisa científica mostrando a importância do 

planejamento de experimentos com execução na área de ciências agrárias, 
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indicando conceitos iniciais utilizados em um experimento, princípios básicos da 

experimentação e tipos de delineamentos experimentais. Como aplicação é 

utilizado um planejamento realizado para verificar os fatores nutricionais e dos 

micronutrientes no crescimento celular de bactérias acéticas. Neste estudo são 

selecionados micronutrientes e vitaminas para aumentar a produção de massa 

celular. Todo experimento é realizado para buscar a máxima produção de massa 

celular, caracterizando o ótimo. Para a modelagem e otimização é utilizado um 

experimento fatorial fracionado 28-3 com dois pontos centrais e assim fazer a seleção 

de variáveis para um próximo experimento. Com os resultados desta parte inicial, 

deverá ser realizado um novo experimento com a finalidade de encontrar o ótimo 

do crescimento de massa celular e assim fazer a curva e superfície da resposta. 

Agradecimentos: (Uel pela concessão de bolsa de extensão e edital FAEPE 

UEL nº  01/ 2015) 
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ATENÇÃO AO EGRESSO E À FAMÍLIA 

1 / 5 Latif Antonia Cassab, 1 Luciana Grandini Cabreira, 1 Luis Gustavo Liberato 
Tizzo, 

1 Miguel Faria,1 Vanessa Alves Bertolleti, 3 Camila Comes da Silva Di Lucio 
 

 Professor da Universidade Estadual do Paraná, 3 Coord. Técnica Municipal, 5 

Apresentadora 
 
 

Direitos Humanos e Justiça 
 

 
O Projeto de Extensão “Atenção ao Egresso e à Família” é uma iniciativa do Curso 

de Serviço Social, UNESPAR-Campus Apucarana, aprovado e financiado pela 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior/Secretaria da 

Segurança Pública e Administração Penitenciária, Departamento Penitenciário, do 

Estado do Paraná. Sua equipe se compõe de quatorze integrante das áreas de 

Serviço Social, Psicologia, Direito, Pedagogia e Administração. Tem como objetivo 

o desenvolvimento de ações psicossociais e jurídicas que tenham como base a 

assistência direta ao egresso e o estreitamento de seus vínculos familiares, da 

Comarca de Apucarana, PR. (Apucarana, Cambira e Novo Itacolomi). Seus 

objetivos específicos são: o acolhimento, orientação e encaminhamento de 

demandas diversas pela equipe multidisciplinar; auxílio na 

aquisição/regulamentação de documentos pessoais; auxílio na retomada do 

processo de escolarização/educação; assistência para obtenção de benefícios 

sociais; encaminhamento a rede de saúde e trabalhista; inserção em programas de 

capacitação profissional e geração de renda; capacitação da equipe através de 

cursos, eventos científicos, entre outros. Sua população-alvo se constitui de 

aproximadamente 500 egressos/mês, mais os respectivos familiares. Os egressos 
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encaminhados para o Projeto de Extensão são oriundos das seguintes instâncias: 

1ª Vara Criminal: Execução dos Sentenciados em Regime Fechado e Semiaberto; 

2ª Vara Criminal: Execução dos Sentenciados em Regime Aberto e Livramento 

Condicional; Juizado Especial Criminal: Execução dos Sentenciados em Crimes de 

Menor Potencial Ofensivo (Lei n° 9.099/95); Varas Criminais de Atenção à Violência 

Doméstica; As Penas Restritivas de Direito, previstas no art. 44 do Código Penal, 

são provenientes da 2ª Vara Criminal e Juizado Especial Criminal. A metodologia 

da proposta ocorre através de ações psicossociais e jurídicas desenvolvidas através 

de atendimentos individuais/grupos e encaminhamentos aos serviços ofertados 

pela Comarca. Pretendemos que, ao término do seu desenvolvimento, o Projeto de 

Extensão se torne iniciativa para a construção de um Núcleo de Estudos e 

Atendimento aos egressos e familiares. 

Agradecimentos: SETI/UNESPAR/DEPEN pela concessão de bolsas. 
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ATENÇÃO PSICOLÓGICA À PESSOAS COM RISCO DE SUICÍDIO EM UM 

SERVIÇO-ESCOLA - PARCERIA REDE PROMOVER VIDA DE 

ADAMANTINA/SP  

 

1Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos, 2Jéssica Letícia do Nascimento, 2,3Laís 
Daniel Ferreira 

 
 Professora de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 2Discente de 

Graduação em Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 3Apresentador  
 

Área temática: SAÚDE 
 

Diversos registros apontam um aumento das mortes por suicídio no Brasil, em 

especial entre mulheres e jovens, sendo responsável anualmente por milhares de 

mortes. As tentativas de suicídio são de 10 a 20 vezes mais frequentes que o 

suicídio e são agravos à saúde. Além de representar um sofrimento insuportável 

para o individuo também significa dor e questionamento torturante para os que 

ficam. Considerando a ocorrência de suicídios e tentativas de suicídio na micro-

região de Adamantina-SP. O Núcleo de Psicologia do Centro Universitário de 

Adamantina-UNIFAI, oferece serviços de intervenção em comportamento suicida 

(prevenção e pósvenção), fazendo parte da “Rede Promover Vida”, na qual, junto e 

através de parcerias entre profissionais e órgãos da Saúde, da Assistência Social, 

da Educação, da Segurança, o Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros e outras 

pessoas compromissadas com a promoção da vida, atuam em ações coletivas para 

identificar violências e comportamento suicida, pensar e promover estratégias de 

cuidado e prevenção. Este trabalho apresenta o atendimento clínico oferecido no 

serviço-escola a pessoas com risco de suicídio, encaminhadas por portas de 

entrada da Rede Promover Vida ou por procura espontânea. É realizado no Núcleo 

de Psicologia da UNIFAI por estagiários do último ano da graduação em Psicologia, 

propiciando atendimento individual e/ou familiar na abordagem psicanalítica com 
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ênfase winnicottiana numa vertente clínico-social. Recebido o encaminhamento 

e/ou o paciente é oferecido um atendimento inicial que pode ocorrer via plantão 

psicológico ou atendimento agendado. Prioriza-se o acolhimento, compreensão das 

queixas, análise de risco, formação de um setting propício a formação de vínculos 

e confiabilidade e orientações ao paciente e família. Define-se na sequência as 

estratégias específicas à necessidade de cada caso, podendo as intervenções 

serem realizadas por estagiários de Psicologia Institucional ou Clínica. Estes 

indivíduos geralmente tem atendimento imediato. Quando necessário, são 

acionados órgãos parceiros para atuar conjuntamente, como CAPS e CREAS. No 

presente ano foram atendidas pessoas de ambos os gêneros e em várias fases do 

ciclo vital, de crianças a adultos. As queixas associadas envolveram geralmente 

dificuldades nas relações familiares, violência doméstica, abuso de álcool e/ou 

outras drogas. A maioria dos prognósticos tem sido favoráveis, sendo a condição 

do acolhimento, auxílio para organização emergencial e ingresso em um processo 

reflexivo suficientes para a retomada dos processos desenvolvimentais. Maiores 

dificuldades tem sido encontradas em situações nas quais não cessam condições 

concomitantes de violência ou transtornos mentais mais severos, ocorrendo crises 

durante os atendimentos, com risco suicida, demandando alertas e cuidados 

contínuos e em rede. A atenção psicológica oferecida pelo serviço-escola tem 

prestado relevantes serviços junto as políticas públicas às pessoas com risco 

suicida. 

Agradecimentos: Aos profissionais e órgãos envolvidos para que o estágio se 

concretizasse. 

Palavras-chave: suicídio, promoção da vida; atenção psicológica.  
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ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO 

GENÉTICO-UEL 

1 Renata Grossi, 1 Wagner José Martins Paiva, 2,3 Marina Rocha Zani 
 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1843 
 

 
A Universidade Estadual de Londrina (UEL) tem como um de seus inúmeros 

serviços o Serviço de Aconselhamento Genético (SAG). Este serviço tem como 

objetivo atender pessoas encaminhadas com suspeita de alteração genética por 

meio da comunicação, assistência e educação de pacientes e suas famílias sobre 

alterações genéticas, além de realizar o exame do cariótipo e informar seu resultado 

ao paciente e sua família. Para que este trabalho seja realizado, ele é dividido em 

seis etapas: agendamento da coleta, coleta de sangue, entrevista, entrega do 

resultado, devolutiva e suporte psicológico. Apesar de o exame ser feito 

essencialmente por biólogos e geneticistas, o serviço é multidisciplinar, contando 

com grande participação da Psicologia. O objetivo do trabalho realizado no SAG – 

UEL foi refletir, através de dados coletados nas etapas do serviço e na observação 

feita durante atendimentos, a atuação do psicólogo analista do comportamento no 

serviço, demonstrando sua importância. O analista do comportamento, neste 

contexto, realiza análises funcionais destas informações e indica condições 

ambientais de trabalho da equipe, assim como consequências das relações de 

contingência presentes nos atendimentos. A psicologia foi capaz de: auxiliar o 

geneticista responsável pela devolutiva do resultado do exame a utilizar linguagem 
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acessível, visto que a maioria dos pacientes são de baixa renda e com pouca 

escolaridade; de auxiliar a equipe a informar os pacientes e sua família de maneira 

eficiente, garantindo a compreensão das informações e indicações; e de auxiliar o 

paciente e sua família a utilizar as informações dadas para desenvolver estratégias 

de como lidar com estressores relacionados às alterações genéticas, seja com o 

auxílio de atendimento psicológico (quem também é oferecido pelo serviço) ou não. 

O trabalho da Psicologia, e especialmente da análise comportamental, se mostrou 

uma ferramenta importante para a análise das relações formadas durante os 

atendimentos, fazendo com que o trabalho do SAG-UEL possa ser mais 

humanizado e eficiente em seus atendimentos. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina 
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

1 Profa. Dra. Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis, 2,3 Vanessa 

Visockas Wiezel, 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação 

da Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

Área Temática: Psicologia – Tratamento e Prevenção Psicológica 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01949 

 

O Projeto de extensão “Atendimento psicológico em equipe multidisciplinar a 

mulheres em idade reprodutiva da Universidade Estadual de Londrina” - 01949 visa 

promover a inserção dos discentes nas atividades desenvolvidas pelos residentes 

do programa da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher (RMSM) com o 

intuito de ampliar a percepção dos estudantes sobre o processo de saúde-doença, 

especialmente sobre as patologias psíquicas que podem afetar as mulheres em 

idade reprodutiva. As atividades realizadas pelos alunos de graduação em 

Psicologia consistem na observação, acompanhamento e, em algumas 

circunstâncias, participação em ações desenvolvidas pelos residentes do programa. 

O projeto abrange atividades realizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

Hospital Universitário (HU) e Ambulatório de Especialidades da UEL. O objetivo 

deste trabalho foi conhecer o papel do psicólogo no atendimento à mulher em 

equipe multidisciplinar de saúde. Inicialmente foram realizadas observações das 

atividades da residente de psicologia na equipe multidisciplinar da RMSM em 

diferentes contextos de uma UBS, tais como consultas compartilhadas de pré-natal 
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em equipe multidisciplinar; visitas puerperais domiciliares; visitas domiciliares a 

pacientes com necessidades especiais de acolhimento psicológico; atendimento 

multiprofissional a mulheres em roda de conversa. A seguir iniciou-se a participação 

efetiva na UBS, auxiliando em campanha de conscientização sobre a AIDS, 

acolhimento aos usuários em sala de espera e triagens de usuárias com demanda 

de atendimento psicológico. As experiências vivenciadas pelos discentes nos 

diversos campos de atuação eram partilhadas em discussões teórico-práticas com 

a equipe do projeto. Posteriormente houve a participação em atividades realizadas 

no HU tais como reuniões multidisciplinares da RMSM do hospital; atendimento 

psicológico no leito, acompanhado pelas residentes da equipe multidisciplinar; 

passagem de plantão multidisciplinar da residência em saúde da mulher na 

maternidade do HU. A participação no projeto proporcionou a vivência de 

experiências importantes para a formação profissional especialmente na área de 

trabalho da saúde, aprimorando a capacidade de observar, escutar e acolher as 

demandas das usuárias, bem como a possibilidade de propor intervenções nos 

diversos campos de atuação do projeto. Assim, foi possível construir uma 

perspectiva em torno da atuação do psicólogo na área de saúde derivada tanto da 

inserção do psicólogo na equipe multidisciplinar quanto do contato direto com o 

usuário promovendo uma escuta psicológica. Além disso, verificou-se que o projeto 

contribuiu para a familiarização do usuário com as possibilidades ofertadas pelo 

serviço de psicologia tanto na UBS quanto no HU. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão de 

bolsa. 
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AVALIAÇÃO BACTERIOLÓGICA E FISICO-QUÍMICA DA ÁGUA DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, APÓS A REFORMA 

 

1JACINTA SANCHEZ PELAYO; 2THAMIRES GARCIA PALMA; 2,3VERÔNICA 

PAGANI MAGALHÃES 

 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, /Londrina, 2 Discente de 

Graduação da Universidade Estadual de Londrina,3 Apresentador 

 

Área Temática: SAÚDE HUMANA 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01373 

 

O Restaurante Universitário (RU) foi inaugurado em 30 de abril de 1998 voltado 

principalmente para o atendimento da comunidade interna da universidade, 

composta por professores, estudantes e servidores técnicos e administrativos. Em 

dezembro de 2014 o RU foi fechado para dar início a reforma de ampliação e foi 

reaberto novamente em 7 de dezembro de 2015. As mudanças foram significativas 

considerando que o novo espaço conta com 3.919 m2 contra 1.566m2 do antigo 

local permitindo a disponibilização de 750 lugares sendo que antes possuía 400. A 

água é essencial à manutenção da vida, entretanto pode ser um importante 

veiculador de microrganismo e consequentemente de doenças. Por esse motivo é 

importante a atenção para o controle de qualidade da água voltada para o consumo 
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humano. Assim o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade bacteriológica e físico-

química da água consumida no RU após a reforma. Foram coletadas 15 amostras 

de água dos principais pontos, que incluem a água utilizada para o preparo dos 

alimentos, suco, higienização dos utensílios de cozinha (talheres, panelas, 

bandejas), bebedouros, torneiras para lavagens de mãos dos funcionários e das 

pessoas que utilizam o RU, lavagem das canecas, e por um dos banheiros. A 

técnica utilizada para detecção e quantificação de indicadores de contaminação de 

coliformes totais e Escherichia coli, que é o indicador de contaminação fecal e de 

eventual presença de microrganismos patogênicos, foi a do método do substrato 

cromogênico Colilert®. A determinação do cloro foi realizada pelo método 

colorimétrico e o pH pelo phmetro de bancada. De acordo com a portaria 2914/11 

do Ministério da Saúde, todas as amostras estavam próprias para consumo do 

ponto de vista bacteriológico e físico-químico. As amostras apresentaram cloro 

residual de 2,0 ppm, o pH estava dentro do estabelecido pela portaria e nenhuma 

das amostras apresentou as bactérias pesquisadas. Assim os resultados 

encontrados no presente trabalho mostram que a água consumida no RU se 

encontra dentro dos parâmetros bacteriológico e físico-químico exigidos pela 

portaria 2914/11. 

 

 

Agradecimentos: A Universidade Estadual de Londrina pela concessão de 

bolsa de extensão (IEXT UEL). 
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AVALIAÇÃO DA REPOSTA IMUNE DURANTE O TRATAMENTO DE 

PACIENTES COM PARACOCCIDIOIDOMICOSE   
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Carlos,  4Nicole Muranaka Margarido, 4* Fernanda Conceição de Oliveira Souza 

 
 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Doutoranda em Pós-

graduação em patologia experimental 3 Técnico da Universidade Estadual de 
Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, * 

Apresentador 
 

Área Temática: Saúde  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): :01785 
 

 
A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica mais importante da 

América Latina causada pelo fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis.  A 

PCM é uma doença endêmica rurais e suburbanas, comumente manifestada como 

pneumopatia crônica, freqüentemente associada a lesões mucosas e cutâneas e, 

eventualmente, lesões extra pulmonares e disseminadas ,é subdividida em PCM 

aguda e crônica, sendo a forma aguda mais grave e rara. A forma crônica pode se 

apresentar de forma benigna e localizada (unifocal) até casos mais severos e 

disseminados (multifocal). Cerca de 100 anos após a descoberta da doença 

causada por P. brasiliensis, ainda há a necessidade de implantar um programa 

eficaz e permanente para sua prevenção e diagnóstico, e para a prestação de 

agentes antifúngicos e assistência a pacientes com complicações e sequelas. Os 

testes sorológicos específicos são indispensáveis no diagnóstico como na avaliação 

da resposta do hospedeiro ao tratamento.      Esta doença fúngica requer tratamento 

prolongado, geralmente durando mais de um ano. Recaídas, complicações e 

seqüelas anatômicas e funcionais ocorrem em pelo menos 20% dos pacientes, 
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dentre eles a temida fibrose pulmonar e a subseqüente insuficiência respiratória. 

Para o tratamento da PCM, os clínicos dispõem de um variado arsenal de fármacos 

clássicos e variados). Embora P. brasiliensis tenha se mostrado sensível à maioria 

dos fármacos antifúngicos, o tratamento medicamentoso persiste como desafio não 

totalmente resolvido, assim como para diversas outras infecções fúngicas. O 

Laboratório de Imunologia Aplicada (CCB/UEL) além de atender pacientes sob 

suspeita ou diagnosticados com PCM da UEL (HU/HC) e Secretaria de Saúde de 

Guarapuava, fornecendo testes para detecção de anticorpos específicos para PCM, 

realiza também trabalho de acompanhamento de tratamento de PCM. Conta com a 

participação de alunos de graduação e pós-graduação, contribuindo para a sua 

formação técnica e intelectual. O presente trabalho acompanhou 12 pacientes com 

PCM e avaliou a resposta imune utilizando ensaioimunoenzimático após 1 ano de 

tratamento. Os resultados obtidos demonstraram que  25% dos pacientes que 

iniciaram tratamento obtiveram redução nos níveis de anticorpos, evidenciando 

melhora no quadro clínico da doença. Mas 41% manteve-se com  os mesmo 

resultados e em 33% dos pacientes houve aumento nos níveis de anticorpos, isto é  

evidenciando piora no quadro clínico da doença. Podemos concluir que apesar do 

tratamento farmacológico ser eficiente para a PCM é necessário um período de 

tratamento maior, assim como o paciente aderir ao tratamento utilizando 

corretamente os medicamento oferecidos. Serão realizados novas análises futuras,  

incluindo período maior de tratamento. 

Agradecimentos: PROEX/UEL 
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Área Temática: saúde 

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1753 
 
O Projeto Vida - UEL realiza a prática da medicina transfusional no Hospital 

Veterinário, onde animais saudáveis doam sangue para pacientes necessitados. O 

Projeto trabalha com cães e gatos, sendo que os animais que doam sangue são 

doadores “voluntários”, trazidos de maneira espontânea por seus proprietários, ou 

atendendo a pedidos prévios de guardiões cujos animais encontram-se internados 

no Hospital. Assim, é fundamental que a fidelização desses doadores seja realizada. 

E para que isso ocorra é necessário é que os proprietários estejam seguros quanto 

ao processo da doação e satisfeitos com o atendimento realizado. No projeto, como 

instrumento de avaliação da opinião dos guardiões quanto à satisfação no 

atendimento do seu cão doador, fez-se à aplicação de um questionário de 

preenchimento sigiloso. Esse questionário foi formulado para que fosse preenchido 

de modo voluntário pelo guardião, atendido pelo Projeto, e posteriormente deixado 

em uma urna, para manter a não identificação do guardião. Foram respondidos 47 

questionários, até o final do trabalho. Nestes, os critérios avaliados foram quanto ao 

atendimento dado ao guardião, tempo de espera; estrutura, limpeza e organização 

do banco de sangue; organização, capacidade técnica, e gentileza da equipe; 

atendimento na secretaria do hospital veterinário; atendimento dado ao animal 
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doador; exames realizados; cuidado durante e após a colheita de sangue. Levando-

se em conta que, durante esse processo, houve mudança no local utilizado como 

banco de sangue, uma vez que um novo prédio foi construído com a finalidade de 

atender apenas os doadores. Havendo mudança significativa na avaliação. A 

aplicação dos formulários teve como objetivo avaliar os pontos negativos do serviço 

prestado, orientando as equipes quais os pontos a serem mudados e melhorados. 

E também favorecer a elevação do padrão de qualidade do sangue colhido e 

transfundido. Assim, os bancos de sangue conseguem fortalecer o vínculo 

veterinário-guardião-doador, além de aprimorar a prática da transfusão sanguínea 

nos animais, desmistificando visões errôneas e possibilitando o aumento do número 

de doações seguras e voluntárias.  

Agradecimentos: À UEL pela concessão da bolsa, à Profª Patrícia Mendes Pereira 

pela dedicação ao Projeto VIDA e ensinamentos nele transmitidos, aos colegas de 

estágio, aos doadores e seus guardiões. 
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AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE EM 
IDOSOS HOSPITALIZADOS 
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 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 2 Apresentador 

 

Área Temática: Enfermagem Gerontologica e Enfermagem na Gestão e 

Gerenciamento 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1972 

  

Introdução: Com o aumento da demanda de pacientes idosos internados, tem se 

tornado indispensável uma maior atenção, relacionada à prevenção de agravos de 

saúde, dentre eles as ulceras por pressão se destacam devido ao impacto na 

qualidade de vida. (SILVEIRA,2013).                                                                                                                                      

Objetivo: avaliar medidas de prevenção de lesões de pele prescritas e realizadas 

em idosos hospitalizados em um serviço de nível terciário, conforme o risco 

classificado pela Escala de Braden. Método: transversal. Coleta de dados realizada 

em hospital público terciário, em prontuários e por meio de entrevista com idoso no 

mínimo com 48 horas de internação ou acompanhante. Foram excluídos os idosos 

sem condições de responder a entrevista, e que não possuíam cuidador habilitado, 

após três tentativas de realização da coleta. Foi excluído, também, o acompanhante 

que não tivesse permanecido no mínimo 4 horas seguida com o paciente, antes da 
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realização da entrevista. Análise de dados realizada no programa Epi Info 7.1.4. 

Aprovado pelo Comitê de Ética CAAE394013144.0000.5231. Resultados: O n de 

idosos que cumpriram os critérios de inclusão foram 220, com perda de 36%.“n” 

pesquisado foi 141 idosos,  Sessenta e quatro por cento dos idosos referiram raça 

branca, 71,6% mulheres, idade média foi 71 anos, escolaridade média 3,81 anos e 

escore médio do MEEM foi 14,14. A frequência de não prescrição de uso de 

recursos para aliviar a pressão e mudança de decúbito foi entre 70 e 87% e entre 

90 e 95% de prescrição de cabeceira elevada independentes do risco avaliado. 

Observou-se 55,7% dos idosos com risco de UPP tiveram as proeminências ósseas 

protegidas, mudança de decúbito foi realizada em 23%, segundo relato do idoso ou 

acompanhante. Manutenção da cabeceira elevada ocorreu para 73% a 85% 

respectivamente para os idosos sem e com risco de UPP. A hidratação da pele não 

foi realizada para aproximadamente 40% dos idosos com risco e 73% para aqueles 

sem risco. O registro de condições de pele ocorre entre 42 e 45% dos idosos sem 

e com risco respectivamente. Conclusão: Apesar da alta porcentagem de perdas o 

“n” coletado permitiu a realização de um estudo descritivo que possibilitou apontar 

aspectos importantes da qualidade da assistência prestada a idosos internados. 

Conclui se que o risco para UPP não é um direcionador dos cuidados prescritos e 

realizados na prevenção de úlceras, o que aponta para a necessidade de uma maior 

atenção para este agravo de saúde, através de estratégia de educação e supervisão 

da equipe de saúde, visto que se torna indispensável à prevenção das úlceras 

devido o impacto na qualidade de vida do idoso. 
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AVALIAÇÃO DE RECIDIVAS DE NEOPLASIAS PALPEBRAIS EM CÂES E 

GATOS: ESTUDO RETROSPECTIVO ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2015 NO 

HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
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Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Saúde Animal 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1935 

 
         As neoplasias são afecções comuns em animais idosos. Quando elas 

acometem as pálpebras podem gerar um quadro de irritação da superfície ocular, 

úlcera em córnea, cegueira e progredir para perda do olho. Além disso, uma 

neoplasia palpebral pode evidenciar um problema sistêmico, como é o caso do 

linfoma. Os adenomas e os melanocitomas são neoplasias benignas 

frequentemente encontradas em pálpebras dos animais domésticos. Por outro lado, 

os carcinomas, se tratam de neoplasias malignas que devem ser tratadas 

precocemente para melhor prognóstico ao animal. O melhor tratamento para esse 

tipo de afecção é a excisão cirúrgica, e posterior análise histopatológica. Por meio 

de um estudo retrospectivo, foram analisados as frequências, e recidivas pós 

excisão cirúrgica de neoplasias palpebrais em cães e gatos atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Estadual de Londrina no período entre 2010 e 2015. 

Foram coletados dados como: espécie, raça, sexo, idade, localização da neoplasia, 

tipo da neoplasia e presença ou não de recidiva. No total foram coletados 49 casos 

com suspeita de neoplasia palpebral. Destes, 31 casos foram confirmados por meio 

de análise histopatológica ou citologia, sendo 28 da espécie canina e três da espécie 
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felina. Dos 28 cães, 17 eram fêmeas e 11 machos. Já a espécie felina, obteve uma 

fêmea e dois machos. Em relação a raça, a maior parte dos cães eram sem raça 

definida (SRD) e todos os gatos eram sem raça definida (SRD). Os animais que 

possuíam idade entre 6 a 10 anos foram os mais acometidos, 11 (35,5%). O 

melanocitoma foi a neoplasia mais comumente encontrada, constatando sete casos. 

Quatro neoplasias palpebrais recidivaram: carcinoma sebáceo, carcinoma 

espinocelular, linfoma e carcinoma de células escamosas. Portanto, o trabalho 

evidenciou que neoplasias palpebrais possuem um baixo índice de recidivas, 

principalmente se tratando de neoplasias benignas. Porém, é de grande importância 

a sua excisão e posterior análise histopatológica para se obter um prognóstico para 

o animal. 

 
Agradecimentos: PROEX e Universidade Estadual de Londrina pela 
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AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM UM GRUPO DE MULHERES 
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Área Temática: Ciências humanas / área: psicologia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1736 
 

O presente resumo é uma prévia do projeto que tinha como objetivo a realização de 

um grupo terapêutico à mulheres com quadro de infertilidade. Também tinha como 

objetivo fazer com que as participantes experienciassem uma aprendizagem de 

repertório comportamental que possibilite o manejo das dificuldades relacionadas a 

este quadro; fortalecimento de reforçadores potenciais e, por fim, oferecer aos 

alunos participantes a oportunidade de aprendizado em atendimento em grupo. Foi 

desenvolvido por uma professora do curso de Psicologia da Universidade Estadual 

de Londrina - PR. O grupo acontecia uma vez por semana e tinha um plano de 10 

sessões. As sessões eram planejadas pela professora responsável e por 

colaboradores do projeto. Os alunos tinham como função principal conduzir o grupo 

e realizar relatos sobre o que acontecia nas sessões. As alunas que atendiam 

precisavam estar no quinto ano. Cada sessão tinha um objetivo central e após os 

encontros, eram realizadas supervisões com as professoras, para que as alunas 

que atendiam no projeto tirassem algumas dúvidas e para o planejamento das 

intervenções. Inicialmente os colaboradores divulgaram o projeto via internet e 
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também fizeram divulgações na rádio. Aquelas que demonstravam interesse teriam 

que inicialmente ligar na clínica psicológica da UEL para aguardar na lista de espera 

do projeto. A partir daí, as alunas do projeto faziam uma entrevista inicial para colher 

alguns dados sobre o histórico de infertilidade, tempos de casado, rotina, relação 

com familiares e amigos, exames ou procedimentos já realizados e grau de 

interesse no projeto. O foco da intervenção é: análise funcional do comportamento 

emocional, desenvolvimento de repertório comportamental para lidar de forma mais 

efetiva com os eventos estressores decorrentes da condição de infertilidade, tais 

como: repertório de tomada de decisão e resolução de problemas; repertório 

interpessoal, a fim de promover melhora na qualidade dos relacionamentos 

conjugal, familiar e social, dentre outros. 

Palavras-chave: Infertilidade, mulheres e grupo terapêutico. 
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Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1996 
 
A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, o 

qual possui diversas formas de infecção no homem. Gestantes que adquirem 

toxoplasmose pela primeira vez durante a gestação podem passar para o feto e 

causar graves danos no bebê, podendo levar à sequelas graves ou morte, no 

entanto, na maioria das vezes, as crianças nascem assintomáticas, dificultando o 

diagnóstico. Além disso, o tratamento da criança durante o primeiro ano de vida 

reduz em cerca de 80% a chance de desenvolver sequelas futuras, por outro lado 

se a criança não for tratada a maioria vai desenvolver sequelas, principalmente, 

oculares e neurológicas. Assim, exames laboratoriais são importantes ferramentas 

para diagnóstico da toxoplasmose congênita (TC). A interpretação do resultado 

depende de vários fatores como os exames solicitados, as técnicas empregadas, e 

especificamente, na criança, a dificuldade ocorre nas que são IgM não reagentes,  

assim o diagnóstico definitivo pode demorar vários meses até que se possa 

confirmar ou descartar a TC, durante todo esse período a criança fica sob 
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tratamento e acompanhamento no serviço especializado. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar crianças atendidas no Ambulatório de Infectologia Pediátrica do 

Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HC/UEL) que é 

referencia regional para atendimento da TC. Resultados: no período de setembro 

de 2015 a junho de 2016, foram atendidos 16 casos novos de recém–nascidos com 

suspeita de TC. Destes, apenas um caso foi confirmado com TC por meio da 

detecção de IgM anti-T. gondii reagente e Western Blot (WB) positivo, um caso foi 

confirmado por meio da técnica de PCR e um caso pelo WB. Doze casos continuam 

sob investigação e um caso foi descartado pelo critério de negativação dos níveis 

de IgG específicos. Discussão e Conclusão: O diagnóstico definitivo da TC é 

complexo e em muitos casos pode levar vários meses para que se possa confirmar 

ou descartar a infecção. Nos 16 casos acompanhados, a técnica de WB confirmou 

dois casos, enquanto que a pesquisa de IgM e PCR mais um caso cada, a 

associação das três técnicas permitiu identificar três casos, no entanto, a 

negatividade em qualquer uma dessas técnicas não possibilita descartar a infecção. 

Assim essas crianças devem permanecer em investigação até negativação dos 

níveis de IgG específicos  ou se os níveis de IgG permanecerem reagentes até os 

12 meses de idade, pode-se confirmar a TC. As técnicas sorológicas convencionais 

para pesquisa de IgG e IgM específicos já estão na rotina no HC/UEL no entanto, 

as técnicas de WB e PCR estão sendo padronizadas e validadas pelo nosso grupo 

de Pesquisa e Extensão em Toxoplasmose Gestacional e Congênita. Os resultados 

obtidos até o momento, mostraram que estas técnicas aumentaram a sensibilidade 

do diagnóstico definitivo precoce e mais casos devem ser acompanhados para que 

se possa implantar como técnicas de rotina para o diagnóstico da TC.  

 Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa; PROEXT/MEC-

SESu; PROEX/UEL; Fundo Paraná, Programa de Extensão "Universidade Sem 
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BIBLIOTECA COMUM, RESULTADOS PRELIMINARES 

PRELIMINARY RESULTS OF THE COMMON LIBRARY PROJECT 

 

Resumo: Este trabalho divulga os resultados preliminares do projeto de extensão 

“Biblioteca Comum”, realizado na Universidade Estadual de Londrina, no departamento de 

Ciência da Informação, com o objetivo de aumentar o acervo de livros digitais em escolas 

sem acesso à internet, disponibilizando obras em domínio público ou sob a licença creative 

commons, em pen drives, ou em sua rede interna. Para situar esse esforço devemos, 

primeiramente, descrever sinteticamente as preocupações teóricas que guiaram a iniciativa, 

pensando os objetos privilegiados de uma biblioteca – os livros – em um contexto de 

materialidade digital. A mudança de materialidade implica diferentes desafios, 

possibilidades de circulação e um diferente regime de informação, que atualiza a vocação 

universalista da biblioteca em uma aparição contemporânea. Descreveremos, por fim, o 

buscador da biblioteca comum que, como resultado inicial do projeto, sinaliza possibilidades 

e futuros encaminhamentos, além de evidenciar certo “exotismo” da materialidade digital 

em relação às bibliotecas modernas. 

Palavras-chave: Biblioteca comum. Objeto digital. Materialidade da informação. 

Abstract:  

This paper reports the preliminary results of the extension project "Common Library" held at 

the State University of Londrina, in the Information Science Department. This project aims 

to increase the collection of digital books in schools without Internet access, offering public 

domain or creative commons license works, in pen drives or using school’s internal network. 

To present this effort we must first describe briefly the theoretical concerns that guided the 
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initiative, considering the privileged objects of a library - the books - in a context of digital 

materiality. This change of materiality involves different challenges, opportunities of flow and 

a different system of information, which updates the universal vocation of the library in a 

contemporary advent. Finally, we describe the search engine of the common library, which 

as the initial project results, signalizes possibilities and future routes, besides highlighting 

certain "exotism" of digital materiality in relation to modern libraries.  

Keywords: Common Library. Digital object. Materiality of information.  
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Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02006 
 
Modalidade: Apresentação Oral 
 

A educação escolar sempre foi um mecanismo colonial de opressão e exploração 

imposto pelas sociedades não indígenas aos povos indígenas habitantes neste 

território. Somente a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 é que as categorias “escola 

indígena” e “professor indígena” passam a ser instituídos e reconhecidos no país, 

demandando ainda um esforço histórico para que os diferentes grupos étnicos se 

apropriem da escola e a construa a partir de suas cosmologias e modos próprios de 

organização. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de qualificar e desenvolver 

a autonomia dos professores e gestores indígenas das nove escolas estaduais 

indígenas, vinculadas às seis terras indígenas localizadas do norte do Paraná, uma 

vez que são apenas dois indígenas atuando como diretores em todo o Paraná. 

Contou como ponto de partida um diagnóstico socioeducacional desenvolvido e 

sistematizado pela equipe de extensão junto às escolas estaduais indígenas nessa 

região nos anos de 2013 e 2014. A partir desse material, foram realizadas cinco 
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oficinas de formação continuada e o primeiro encontro das escolas indígenas do 

norte do Paraná, numa perspectiva intercultural, específica, bilíngue, comunitária e 

etnoterritorializada, possibilitando aos profissionais indígenas a troca de 

experiências e a compreensão do funcionamento dos sistemas públicos de 

educação e o conhecimento dos direitos e da legislação afeta à educação escolar 

indígena no Brasil e no Paraná. Um dos resultados significativos desse processo foi 

a criação da Comissão de Articulação dos Direitos das Escolas Indígenas do Norte 

do Paraná (CADEINP), constituída por três representantes de cada escola estadual 

indígena para atuarem em parceria com as lideranças das terras indígenas e com a 

UEL, garantindo o fortalecimento de uma rede de profissionais indígenas da 

educação, bem como a continuidade do processo de formação continuada e 

produção de materiais de apoio pedagógico. 
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BLOG DO GEAMA UEL 
 

¹,4 Gabriel Barbosa Bassani, ²Paulo Bassani, ³ Patrícia de Oliveira Rosa-Silva 
 ¹ Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, ² Professor da 

Universidade Estadual de Londrina, ³ Professor da Universidade Estadual de 
Londrina, 4 Apresentador 

 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01770 
 

 

Após alguns anos da criação do Grupo de Estudos Avançados sobre o Meio 

Ambiente da UEL (GEAMA), o blog vem sendo o principal meio de comunicação e 

divulgação das atividades realizadas pelo projeto. O GEAMA, desde então, entrou 

no mundo digital, onde pode expandir os seus contatos com a comunidade local e 

o mundo, sendo o blog a porta de entrada do GEAMA às redes sociais como o 

Facebook e o Twitter. O blog do GEAMA http://geamauel.blogspot.com.br/ 

apresenta, de forma simples e direta, um arcabouço de informações relacionadas 

às suas atividades, tais como: as Edições Palestras (anuais); o GEAMA Vai à Escola 

(GVE); o Grupo de Estudos Socioambientais (GES); as participações em espaços 

públicos da municipalidade local e regional, entre outras informações, como a  

composição da equipe gestora, participação em eventos, projetos de atuação, 

parceiros, etc. Por ser uma página com conteúdo acadêmico e com relevância 

social, o blog atrai, não só a atenção da comunidade próxima, mas também do 

território nacional e do internacional. O blog conta com constantes visualizações de 

outras nacionalidades, podendo-se ressaltar, desde maio de 2010 até outubro de 

2016, as mais de 8600 feitas em solo alemão, as mais de 7900 em solo 

http://geamauel.blogspot.com.br/
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estadunidense, seguidas de 2500 russas, e outras centenas de visualizações 

realizadas na Ucrânia, na França, na Índia, em Portugal, na China, na Malásia, e 

com a liderança de mais de 61100 visualizações em território brasileiro. No último 

mês de outubro, foram, para o segundo colocado, mais de 900 visualizações nos 

Estados Unidos, acompanhadas de 203 em Portugal. Em relação à postagem mais 

visualizada neste ano, são 1932 visualizações da Edição Palestras, realizada 

presencialmente em seis encontros, de junho a outubro de 2016, cujo tema intitula-

se “Diálogos com a Educação Ambiental: ações e desafios” nos diversos contextos 

organizacionais. Liderança nessa visualização, possivelmente, deu-se pelo 

compartilhamento da informação junto ao Facebook Geama Uel. Esses dados 

indicam o interesse e o reconhecimento internacional sobre o tema socioambiental 

e os trabalhos desenvolvidos pela equipe. A importância da Educação Ambiental 

(EA) para educar crianças, jovens e adultos na tarefa da transição para uma 

sociedade sustentável, encontra o imperativo legal que determina a introdução 

dessa dimensão educacional nos currículos de ensino, em suas mais variadas 

instâncias. Outro dado relevante mostra-se presente, principalmente, em postagens 

relacionadas ao GES, visto que o grupo se propõe a aprofundar temas e autores 

contemporâneos que abordam a questão ambiental, alertando para possíveis 

alternativas no trato das questões socioambientais sob o viés latino-americano. 

Autores como Boaventura de Sousa Santos, Enrique Leff e Leonardo Boff, em seus 

estudos recentes, já tematizados pelo GES, marcam uma originalidade na busca de 

alternativas da relação entre o homem e a natureza, estando presentes nas 

experiências espalhadas pelo território latino-americano. 

 
Agradecimentos: Ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão 

(FAEPE) da Universidade. 
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CAPACITASUAS NO PARANÁ – FASE II -2016 

 

1Jolinda de Moraes Alves, 2Denise Maria Fank de Almeida, ³Evelyn Secco , 4,5 

Idione Gotardo 

 

1Coordenadora geral do projeto na UEL, 2Coordenadora pedagógica, 
2Coordenadora pedagógica Curso I, 4Secretária Pedagógica, 5Apresentador. 

 

 

Área Temática: Educação 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01821 

 

 

O presente projeto tem como objetivo a formação continuada, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na gestão do SUAS – sistema único de 

assistência social, além da produção e divulgação de informações, conhecimentos 

e material didático na área. Destina-se a trabalhadores, gestores, conselheiros e 

usuários da política pública de assistência social que atuam em municípios da 

região norte do estado do Paraná, onde a UEL tornou-se referência de estudos e 

pesquisas nesta área. Trata-se de uma ação em parceria com a secretaria de estado 

da família e desenvolvimento social – Seds, cofinanciada pelo governo federal 

sendo os recursos repassados pelo MDSA - ministério do desenvolvimento social e 

agrário, através do programa nacional de capacitação do SUAS. O pnc/suas 

objetiva promover a capacitação dos gestores, trabalhadores e dirigentes da rede 
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socioassistencial e conselheiros da assistência social, fundada nos princípios da 

educação permanente e da interdisciplinaridade, visando o aprimoramento da 

gestão do suas e a qualificação dos serviços e benefícios socioassistenciais. no 

Paraná, visando estabelecer patamares formativos progressivos. O projeto tem 

como objetivos: 1. Fomentar no âmbito da UEL, o desenvolvimento de novos 

campos de conhecimento relacionados à política pública de assistência social, 

através da formação inicial e continuada dos quadros da assistência social nos 

municípios situados no norte do estado do Paraná; 2. Capacitar profissionais que 

atuam na área social, proporcionando acesso a conhecimentos teóricos, técnicos e 

metodológicos, voltados para a construção de competências para gerenciar, 

planejar, monitorar e avaliar os serviços desenvolvidos no âmbito do SUAS – 

sistema único de assistência social. O projeto contemplou nesta fase II três cursos: 

CURSO I: Introdução ao Exercício do Controle Social, que capacitou 349 

conselheiros da Assistência Social dos 

municípios abrangidos pelas regionais de Londrina, Apucarana, Ivaiporã, Cornélio 

Procópio e Jacarezinho; CURSO II: Atualização em Vigilância Socioassistencial, 

capacitou 274 gestores e técnicos de nível superior das secretarias de Assistência 

Social das regionais dos municípios já citados; CURSO III: Atualização em 

Indicadores para Diagnóstico do SUAS e BSM, que capacitou 145 Gestores e 

técnicos de nível superior das secretarias de Assistência Social e coordenadores de 

CRAS e CREAS nos municípios de abrangência das regionais já citadas. Tanto no 

Polo de Londrina, quanto no de Cornélio Procópio, os encontros aconteceram 

semanalmente, em um total de 05 semanas nas dependências do CESA da UEL e 

no Campus da UENP em Cornélio Procópio, sendo que cada encontro contou com 

uma carga horária de 8 horas/dia. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE LEITE NO 

ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR DO NORTE DO PARANÁ 

3,4 Daniela Ataíde Bussacarini, 2 João Fernando Zamariola Sanches, 2 Barbara 
Rodrigues Bon, 3 Ana Clara Canto Souza, 3 Lucas Monteiro do Carmo, 3 Bruno 

Ambrozini 3 Claudineia Emidio Cicero, 3 Luciano de Jesus Carvalho Silva, 1 Vanerli 
Beloti, 

 
1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Colaborador Externo, 3 

Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01999 
 

 
O Brasil apresenta crescente produção leiteira através dos anos, ocupando 

atualmente a quinta posição entre os maiores produtores do mundo, mas continua 

enfrentando como um dos principais problemas a má qualidade do produto. O 

Ministério da Agricultura propôs prazos para mudança do limite nas Contagem 

Padrão em Placa (CPP) e Contagem de Células Somáticas (CCS) através da 

Instrução Normativa 62, que são parâmetros para a melhoria da qualidade do leite. 

Na produção leiteira, há pequenos produtores, como os de agricultura familiar, que 

são a maioria, como ocorre nos assentamentos e grandes produtores, em menor 

número. Os maiores problemas são encontrados nas pequenas propriedades. Por 

isso, é fundamental a caracterização dessas unidades, para que se conheça o perfil 

do pequeno produtor. Com o objetivo de melhorar a qualidade de leite obtido nas 

pequenas propriedades e adequá-las ao novo limite proposto pela IN62, foram 

realizadas atividades como palestras e visitas para introdução medidas simples, 

como boas práticas de ordenha, que melhoram potencialmente a qualidade do 

produto, reduzindo as contagens de CPP e CCS e agregando valor ao produto pelo 
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pagamento por qualidade. Durante essas visitas foram coletados dados de 

dezenove propriedades leiteiras do Assentamento Dorcelina Falador, permitindo a 

caracterização e definição do perfil desse assentamento, comum à realidade de 

diversos outros do Norte do Paraná e do Brasil de forma geral. Observou-se a 

predominância de propriedades com pequena área destinada à produção, pouco 

tecnificadas, a maioria apenas ordenha mecânica com sistema semifechado, 

chamado “balde ao pé”, e manual, com poucos animais e número ainda menor em 

lactação, baixa produção diária de leite, local de ordenha precário, com formação 

de pisoteamento e muita lama ao redor, falta de água encanada e tratada no local 

de ordenha. Das práticas ensinadas, muitos produtores demonstraram 

conhecimento prévio adquirido em atividades desenvolvidas no próprio 

assentamento, mas não realizam no dia a dia pela falta de incentivo, estruturas e 

outras dificuldades que enfrentam, como a dificuldade no escoamento do produto 

pela ausência de pavimentação das estradas, não receber incentivo financeiro pela 

melhoria na qualidade do leite. Identificou-se ainda que há dificuldade de expansão 

da produção pela baixa capacidade de investimento, mostrando uma realidade 

ainda muito distante das grandes e tecnificadas produções, tornando rudimentar e 

pouco lucrativa a produção das pequenas propriedades,  forçando-os cada vez mais 

a abandonar esse tipo de atividade. Para que se torne possível a melhoria na 

qualidade do leite, é preciso uma maior atenção aos pequenos produtores, já que o 

leite representa um importante fator de fixação do homem ao campo, e às vezes é 

a única fonte de renda da propriedade que não depende da produção sazonal, 

sendo paga em dinheiro a cada mês. É necessário que se promovam políticas 

públicas específicas e se divulguem as que existem para esse público, de forma a 

verem atendidas suas necessidades reais, para que eles tenham possibilidade de 

expansão na atividade, sejam incentivados à melhoria da qualidade, do contrário as 

tentativas legais continuarão sendo infrutíferas, e o produto de baixa qualidade, 

prejudicando toda a cadeia do leite e, principalmente, o consumidor.  

 

Agradecimentos: SETI – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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COLEÇÃO FOTO ESTRELA NO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA 

1Regina Célia Alegro , 2,3Pedro Henrique Cezar  

1Docente do curso de História na Universidade Estadual de Londrina , 
Coordenadora do Contação de Histórias no Norte do Paraná, 2Estudante de 
História na Universidade Estadual de Londrina, bolsista SEAP/PR no Museu 

Histórico de Londrina e colaborador do Contação de História no Norte do Paraná, 3 

Apresentador. 

 
Área Temática: 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01724 
 

 
Em 2010, foi transferido ao Museu Histórico de Londrina, pela Diretoria de 

Patrimônio da Secretaria de Cultura de Londrina, o Acervo do Foto Estrela, doado 

por Yutaka Yasunaka. O Studio Foto Estrela foi inaugurado em Londrina em 1938, 

pelo alemão Carlos Stenders, e localizava-se na Rua Mato Grosso, 192, 

funcionando no estabelecimento sua loja e laboratório fotográfico, além da 

residência da família. Stenders atuou como fotógrafo na cidade entre o fim da 

década de 1930 e o começo da década de 1950, quando, em 1952, vendeu seu 

estúdio para a família Yasunaka, que também deixou um legado de centenas de 

fotografias para a memória da cidade, através do trabalho de Yutaka Yasunaka. O 

trabalho desenvolvido no setor de Imagem e Som do Museu Histórico de Londrina 

consiste em preservação e organização dessa coleção, composta de mais de 2.200 

itens, entre fotografias, negativos de vidro, negativos flexíveis, rolos de filme e fitas 

VHS, através de processamento técnico de catalogação, numeração e indexação 

em base de dados. O trabalho de catalogação implica trabalho de análise e 

reconhecimento dos locais e pessoas fotografados. O fotógrafo Yusanaka, como 

colaborador, auxiliava nessa etapa do processo, porém, com seu falecimento, esse 

trabalho agora é feito mediante pesquisas e consulta de outras fontes disponíveis 
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na referida instituição museal. Stenders e Yasunaka fizeram registros da 

urbanização e crescimento da cidade, além de aspectos da vida cotidiana, 

fotografando desde visita de autoridades, reuniões e comícios políticos à eventos 

sociais, festas e reuniões familiares (muitas fotos da família Yasunaka estão 

presentes na Coleção Foto Estrela). Construções de prédios e inauguração de 

espaços públicos, mostrando-nos tanto os trabalhadores responsáveis pela 

construção quanto as figuras políticas sempre presentes nas inaugurações, além 

de fotos vinculadas à educação, desfiles cívicos na Avenida Paraná, comércio e 

feiras de rua e transportes na cidade, encontram-se na citada coleção, além de 

cenas de paisagens rurais e do verde urbano, chegando até mesmo ao registro de 

fenômenos naturais como eclipses. Todo esse acervo, após devida catalogação, 

indexação e armazenagem, ficará à disposição da população de Londrina, seja para 

uso em trabalhos acadêmicos, em reportagens na mídia ou consultas. Esse trabalho 

permite, assim, que ampliem-se as possibilidades de narrativas sobre a memória da 

comunidade londrinense, além do reconhecimento e divulgação do trabalho dos 

citados fotógrafos, que foram de grande importância no registro da história da 

cidade. 

Agradecimentos: À SEAP/PR pela concessão da bolsa, ao Museu Histórico de 

Londrina e colegas pelo acolhimento e interação para realização das 

atividades. 
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COMUNIDADE ACADÊMICA E EXTERNA, COMO ESSA RELAÇÃO PODE 

AJUDAR NA ESTRUTURAÇÃO DE GESTÕES MAIS AUTÔNOMAS. 

1 Rovenir Bertola Duarte, 2 Christiana Nunes Maia 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, Apresentadora 

 
Área Temática: 
 
Número de Cadastro do Projeto - 01939/OCAS – Escritório Modelo de Arquitetura 
e Urbanismo (UEL): 
 

 
Com a intenção de alcançar uma fração da sociedade onde a produção de 

arquitetura não costuma chegar, existe um projeto dentro dos cursos de arquitetura 

de Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), onde os estudantes se 

organizam para gerenciar de maneira autônoma um escritório que se apoia na 

utopia de uma produção arquitetônica mais justa e democrática. Os EMAUs são 

orientados pelo Projeto de Orientação aos Escritórios Modelo de Arquitetura 

(POEMA), criado em 1990 por estudantes ligados à FeENA (Federação Nacional 

de Arquitetura e Urbanismo), e vem sendo revisados durante os Seminários 

Nacionais de Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo (SeNEMAU). 

O SeNEMAU desse ano (2016) foi realizado pelo Motirô, EMAU da UFMT – Cuiabá. 

O trabalho vinha sendo desenvolvido em um assentamento a cerca de 40 km da 

cidade, onde aconteceu o seminário. O tema pautado – Direito à cidade, para além 

do perímetro urbano – trouxe o debate sobre a vida no campo através de palestras, 

rodas de debate e vivências, com a participação e o auxílio de pessoas da 

comunidade. Pudemos, com essa experiência, aprender coisas que só podem ser 

apreendidas através do contato direto com as comunidades, colocando em prática 

o próprio conceito de extensão: fazer com que o conhecimento acadêmico extrapole 

as barreiras da academia, sendo levado, de forma mais ou menos autônoma, às 

comunidades que – elas próprias - sustentam as faculdades públicas.  

Durante algum tempo, o escritório OCAS ficou sem trabalhar com comunidades 

externas, aceitando tão somente trabalhos de dentro da própria instituição, 
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perdendo a principal característica extensionista. A busca por uma comunidade já 

era vontade do grupo, mas partir da vivência do SeNEMAU 2016 ficou mais clara 

essa necessidade. Coincidentemente, quando voltamos já nos deparamos com 

duas comunidades que chegaram até a gente e estamos trabalhando com elas 

desde julho. Com o tempo esses trabalhos vêm exigindo uma organização diferente 

por parte dos estudantes o que ajuda na formação dos participantes e na 

estruturação do escritório para que esse projeto não pare por aqui. 

Agradecimentos: A todas e todos que de alguma forma fazem parte desse 

projeto. 

 

  



134 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

   

CONCEPÇÕES PRÉVIAS SOBRE O CORPO HUMANO NA VISÃO DE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO 

 
1 Eduardo Carlos Ferreira Tonani, 1 Vilma Schwald Babboni, 2 Maria Aparecida 

Vivan de Carvalho, 3 Felipe de Souza Barbeiro, 3,4 Keylla de Oliveira  
 

1 Professor (a) da Universidade Estadual de Londrina, Coordenador (a), 2 

Professora da Universidade Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentadora 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01828 
 

 
Este trabalho faz parte do projeto de extensão “Educação básica e Departamento 

de Anatomia da UEL: fortalecimento dos conhecimentos anatômicos e de formação 

geral de alunos”. A cada ano, recebemos escolas de ensino fundamental, médio e 

profissionalizante para visitas e palestras orientadas por monitores e professores da 

área de Anatomia. Neste ano, participaram desta pesquisa sete escolas, sendo 

quatro públicas e três particulares, totalizando 234 alunos, sendo 132 da rede 

pública e 102 da rede particular. Aos alunos foi aplicado um questionário para saber 

qual órgão eles mais gostavam e qual consideravam vital para o funcionamento do 

corpo humano. Sobre o órgão de maior interesse e que mais gostavam os alunos 

apontaram em primeiro lugar o coração, tanto na escola pública (71,2% - 94 alunos) 

quanto na escola particular (58,8% - 60 alunos). Na sequência, nas duas redes de 

ensino destaca-se o cérebro com o seguinte percentual: escola pública - 59,1% (78 

alunos) e escola particular - 50% (51 alunos).O esqueleto é citado como terceiro 

elemento: escola pública - 55 alunos (41,7%) e escola particular - 43 alunos (42,2%). 

No que se refere ao órgão responsável e vital para o funcionamento do corpo 

humano, os alunos de ambas as redes de ensino se manifestaram citando na 
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ordem: coração (104 alunos da escola pública - 78,8% e 67 alunos da escola 

particular - 65,7%), cérebro (56 alunos da escola pública - 42,4% e 59 alunos da 

escola particular - 57,8%) e pulmão (15 alunos da escola pública - 11,4% e 29 alunos 

da escola particular - 28,4%). Todos os órgãos do corpo foram considerados vitais 

por 11 alunos da rede pública (8,3%) e 14 alunos da rede particular (13,7%). Os 

resultados obtidos mostram situações ocorrentes no processo de ensino e 

aprendizagem, tais como: a não assimilação do conteúdo pelos alunos; problemas 

na instituição de ensino ou pela simples falta de preparo do professor. 
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CONFECÇÃO DE LÂMINAS DE PLACENTAS PARA AS AULAS DE 

EMBRIOLOGIA 

 

1 Carlos Alberto Miqueloto, 2 Phelipe Oliveira Favaron,  3 Melissa Amorim P. da 
Costa, 3 Carlos Lourenço, 4 Letícia Seki, 4 Mariana Steigenberger Beffa,  4,5 Luryan 

Silvério Fidélis Ortiz 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Pós Doc Universidade de São 
Paulo , 

3 Técnico da Universidade Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 5 Apresentador 

 
Área Temática: Educação - Embriologia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1966 
 
A embriologia é uma subárea da morfologia que estuda o desenvolvimento 

embrionário, bem como as membranas fetais que auxiliam na nutrição e 

sobrevivência do embrião e feto durante toda a gestação. Nos mamíferos, o 

desenvolvimento embrionário ocorre dentro do útero materno, e através da 

placenta, considerada um órgão temporário de extrema importância, ocorrem as 

trocas materno-fetais de nutrientes, oxigênio, anticorpos, hormônios, 

termorregulação, entre outras funções. Apenas as classes dos monotremados 

(ornitorrincos e equidnas) e dos marsupiais (canguru e gambá) não apresentam 

uma placenta verdadeira. As placentas são classificadas de acordo com a forma de 

aderência ao endométrio, tipo de comunicação entre os sistemas sanguíneo 

materno e fetal e quanto à distribuição das vilosidades coriônicas. Este resumo visou 

estudar e diferenciar a organização morfológica (estrutural) de placentas de gatas, 

suínos e quatis, utilizando técnicas histológicas convencionais. As placentas 

provenientes de campanha de castração, abatedouro e doação de zoológicos, 

respectivamente, foram fixadas em solução de paraformoldeído 4%, emblocadas 
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em parafina, seccionadas em 5µm de espessura, e coradas com técnica de 

Hematoxilina e Eosina (HE), formando assim as lâminas permanentes. As lâminas 

de placentas foram observadas em microscopia de luz para o estudo morfológico 

da estrutura. Após a observação, concluiu-se que entre os animais relacionados 

acima, existe diferenças morfológicas entre os tipos de placentas. A placenta de 

gatas e quatis é do tipo endoteliocorial e zonária, enquanto a de suínos é do tipo 

epiteliocorial e difusa, quando classificadas tomando-se como critérios do tipo de 

barreira placentária e distribuição das vilosidades coriônicas, respectivamente. Este 

trabalho tratou de confeccionar lâminas permanentes de placentas de diferentes 

animais, que foram disponibilizadas nas aulas práticas de embriologia comparada 

nos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária, bem como em aulas de pós-

graduação Especialização em Ensino de Ciências Biológicas do Departamento de 

Biologia Geral do CCB/UEL. Além do valor insubstituível que as aulas práticas 

tiveram para os estudantes a experiência de produzir material didático teve impactos 

e benefícios educacionais na formação acadêmica, autonomia de estudo, 

desenvolvimento científico, extencionista e educacional do bolsista. 

 
 

Agradecimentos: UEL e Fundação Araucária 
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CONFECÇÃO DE MODELOS REPRESENTATIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
EMBRIONÁRIO PARA MELHORIA DO ENSINO  

 
1 Carlos Alberto Miqueloto, 2 Phelipe Oliveira Favaron, 3 Kesia Elina Flora, 3,4 

Adriana Caroline Leite 
 

1Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Pós Doc da Universidade de 
São Paulo,  

3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 4Apresentador  
 
Área Temática: Educação - Embriologia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1966 
  
O uso de recursos didáticos alternativos representa uma ferramenta valiosa e 

fundamental para os processos de ensino-aprendizagem durante as aulas práticas, 

propiciando a visualização de diferentes estruturas, além de suas relações. Além 

disso, estes recursos permitem uma maior interação dos acadêmicos com a 

disciplina, resultando na melhoria da qualidade do ensino superior, como observado 

para a disciplina de Embriologia, nos cursos de graduação e pós graduação do 

departamento de Biologia Geral do CCB/UEL. Nesse sentido, a construção de 

modelos didáticos é uma alternativa que auxilia no reconhecimento das estruturas 

e na associação entre os processos que ocorrem durante o desenvolvimento 

embrionário. O objetivo principal deste projeto foi realizar a restauração, 

manutenção e confecção de novos modelos didáticos das fases de Gastrulação e 

Neurulação, processos fundamentais que ocorrem durante o desenvolvimento 

inicial do embrião. Para tanto, a restauração dos modelos deteriorados pelo tempo, 

manuseio ou com defeitos, foi realizada com cera nos locais quebrados e moldados 

para obter a forma desejada. A confecção de novos modelos em gesso, foi realizada 

através de técnicas de modelagem, utilizando o alginato. Tanto as peças 

restauradas, quanto os novos modelos foram então coloridos com tinta guache nas 
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tonalidades originais dos modelos, ou seja, mantendo as características originais 

das cores utilizadas em livros didáticos conceituados e por fim, os mesmos foram 

cobertos com verniz para sua proteção. Sendo assim, a manutenção das cores 

originais e distintas permitiram uma rápida e fácil correlação com figuras didáticas 

encontradas em livros, facilitando o aprendizado e o entendimento dos alunos sobre 

os processos que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário. Os resultados 

foram bastante positivos e significativos, pois tornaram mais visíveis os processos 

de diferenciação envolvidos durante as fases relacionadas anteriormente, obtendo 

impactos positivos e benefícios ao ensino oriundos de uma forma didática-prática 

que se mostra muito eficaz no processo de aprendizado e memorização. Dessa 

forma, os modelos biológicos demonstram a estrutura tridimensional colorida, 

complementando o aprendizado do conteúdo teórico e das figuras 2D (planas) dos 

livros texto, ou seja, os modelos didáticos novos despertaram um maior interesse 

nos estudantes. Por meio desse projeto foi possível reafirmar a importância dos 

modelos didáticos como ferramentas facilitadoras no processo de ensino-

aprendizagem de embriologia. Para que o mesmo pudesse ser desenvolvido e 

realizado foi necessário à participação dos bolsistas e do professor orientador, 

ambos dominando as técnicas de moldagem e o conhecimento básico nas áreas da 

embriologia. A atualização e renovação desse acervo servirá para auxiliar os 

professores e alunos nas aulas práticas de graduação e pós graduação ofertadas 

pelo departamento de Biologia Geral do CCB/UEL. 

Agradecimentos: Ao professor Carlos Alberto Miqueloto pelo fornecimento de 

todos os materiais necessários e à Fundação Araucária pela concessão de 

bolsa. 
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AULAS PRÁTICAS DE EMBRIOLOGIA 
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Área Temática: Educação - Embriologia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1966 

 
A embriologia, como área da biologia, e o conhecimento dos eventos atrelados à 

esse período é de suma importância para todos os alunos e futuros profissionais 

das diversas áreas do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Ou seja, o conhecimento e a padronização de como ocorre o 

desenvolvimento embrionário normal servem como parâmetros para a identificação 

e entendimento de alterações, malformações e outras patologias que podem por 

diversos fatores, acometer e comprometer em diferentes níveis a gestação. Para 

facilitar esse aprendizado, modelos didáticos que representam as diversas fases do 

desenvolvimento do embrião/feto até o momento de seu nascimento, são de grande 

importância para mostrar ao estudante não apenas de modo empírico, mas de uma 

maneira palpável, as características inerentes à cada uma dessas fases. Neste 

sentido, este trabalho teve como objetivos a restauração e confecção de novos 

modelos que elucidam o desenvolvimento embrionário da face. A restauração dos 

modelos deteriorados pelo tempo e manuseio ou com defeitos, foi realizada com 

cera nos locais quebrados e moldados para obter a forma desejada. A confecção 

de novos modelos em gesso, foi realizada através de técnicas de modelagem, 

utilizando o alginato. Tanto as peças restauradas, quanto os novos modelos foram 
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então coloridos com tinta guache nas tonalidades originais dos modelos, ou seja, 

mantendo as características originais das cores utilizadas em livros didáticos 

conceituados e por fim, os mesmos foram cobertos com verniz para sua proteção. 

Sendo assim, a manutenção das cores originais e distintas permitem uma rápida e 

fácil correlação com figuras didáticas encontradas em livros, facilitando o 

aprendizado e o entendimento dos alunos sobre os processos que ocorrem durante 

o desenvolvimento embrionário. Para que o mesmo pudesse ser desenvolvido e 

realizado foi necessário à participação dos bolsistas e do professor orientador, 

ambos dominando as técnicas de moldagem e o conhecimento básico nas áreas da 

embriologia. A atualização e renovação desse acervo servirão para auxiliar os 

professores e alunos nas aulas práticas de graduação e pós- graduação ofertadas 

pelo departamento de Biologia Geral do CCB/UEL.  

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa; 

companheiros de estágio; professor orientador Carlos Alberto Miqueloto. 
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CONGRESSO NORTE-PARANAENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
INTEGRANDO PESQUISA E ENSINO PELA AÇÃO EXTENSIONISTA 

1a José Augusto Victoria Palma, 1 Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma 

1 Universidade Estadual de Londrina-CEFE-Depto. EMH-LaPEF, 1a Apresentador 
 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): Nº: 1704-2014 
 
 
As universidades caracterizam-se pela sua dimensão de universalidade na 

produção e transmissão da experiência cultural e científica da sociedade. Em 

atendimento à uma demanda feita por professores realizamos o evento denominado 

de Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar – CONPEF, que já foi 

desenvolvido em 7 edições desde 2004, sendo, as duas últimas, paralelas ao 

Congresso Nacional de Formação de Professores de Educação Física. Nosso 

objetivo geral foi implementar uma forma de preparação e desenvolvimento 

profissional, em que os envolvidos, professores e estudantes de Educação Física, 

por meio de seus constructos, encontrem respostas para muitas de suas dúvidas e 

problemas. Nosso objetivo foi plenamente alcançado, fato identificado pela 

avaliação da Comissão de Avaliação e pela participação da comunidade – 

professores e estudantes de Educação Física. Estabelecemos, como premissa 

geral e hipótese de trabalho, que o processo de preparação e qualificação de 

professores em formação inicial e continua, quando integrados, proporciona a 

aquisição, via construção ativa e crítica, de saberes relacionados diretamente com 

a prática profissional favorecendo nova compreensão do saber, fazer, saber-fazer, 

da relação pedagógica, do contexto educacional, seus efeitos e relações e 

coordenações. A dinâmica em todas as edições do CONPEF foi: elaborar um tema 
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geral, preparar conferencias, palestras, mesas redondas e mini-cursos que 

destacassem a temática do evento. Já participaram, em todas as edições, 2729 

congressistas, com 617 trabalhos apresentados, comunicações orais e cartazes, 

sendo 118 na última edição. As linhas temáticas para a apresentação dos trabalhos 

foram: a) Formação de professores em Educação Física; b) Fundamentos teórico-

metodológicos do processo ensino-aprendizagem e avaliação em Educação Física; 

c) Fundamentos históricos, filosóficos e culturais da educação na Educação Física. 

Foram editados Anais com a publicação dos resumos e dos textos completos dos 

trabalhos apresentados como artigos. O CONPEF é uma promoção Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Física vinculado ao Laboratório Pesquisa em 

Educação Física – do Departamento Estudos do Movimento Humano - CEFE-UEL. 
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CONHECENDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. 

1 Silvia Cristiane Murari, 2 Giovana Maria Mourinho  
1 Docente da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina,  Apresentadora 
Universidade Estadual de Londrina 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00575 
 
Nas últimas décadas o número de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) têm sido crescente, o que aumenta a necessidade de maior conhecimento 

por parte dos profissionais que atuam nas avaliações, diagnósticos e tratamento 

desses quadros, entre eles o psicólogo. Sendo o TEA definido  por um conjunto de 

défices de interação verbal e não verbal, que ocorre de forma persistente em 

diferentes contextos, incluindo deficiências no estabelecimento de interações  

sociais, não verbais e dificuldade de compreensão de  determinadas relações se faz 

necessário uma ampla compreensão e estudo do desenvolvimento humano em 

suas múltiplas especificidades, incluindo a linguagem, a percepção assim como o 

desenvolvimento social e emocional que se apresentam como aspectos importantes 

para a identificação precoce de comportamentos característicos do autismo e 

posterior tratamento. O objetivo dos estudos e discussões realizados no período de 

um ano acerca do tema foi conhecer os padrões comportamentais característicos 

do TEA, incluindo as estereotipias comportamentais mais comuns nos quadros de 

forma a se atentar para a função de tais comportamentos, assim como para como 

se estabelecem e se mantém ao longo da vida dos indivíduos de maneira que para 

tanto foram  investigados os processos de desenvolvimento e aprendizagem através 

de vídeos, observações e da literatura disponível. Os resultados dos estudos levam 

às conclusões de que as intervenções precoces melhoram o desempenho 
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comportamental das crianças diagnosticadas sendo favorecidas por períodos 

críticos do desenvolvimento tanto para o estabelecimento de padrões típicos e 

atípicos, assim como ações de prevenção e avaliação se configuram como um 

importante processo para o diagnóstico e realização de trabalhos com as famílias e 

crianças com suspeitas do quadro.  

 

 
Agradecimentos:  

 Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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Facimoto,  2,4 Rodrigo Souza Santos 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Médico Veterinário, bolsista recém-formado 

da SETI, 4  Apresentador 

 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01916 

 

Os mecanismos de fixação das famílias nos assentamentos rurais relacionam-se à 

necessidade de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Esses mecanismos 

estão ligados aos aspectos políticos, sociais, econômicos, educacionais e 

organizacionais. A melhoria das práticas de produção agropecuária é um dos 

mecanismos que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias 

e assim sua fixação no assentamento. O Assentamento Rural Iraci Salete foi criado 

no ano de 1999 na cidade de Alvorada do Sul (PR) e conta com 60 famílias 

assentadas. O Assentamento possui vocação para produção de ovos e frangos 

caipira. Entretanto, observam-se baixos índices de produtividade e alta mortalidade 

dos animais. O objetivo do projeto de extensão foi trabalhar com os assentados para 

melhorar os índices produtivos da avicultura, bem como, na introdução de práticas 

mais sustentáveis economicamente e ecologicamente. O modelo de extensão 

adotado foi a metodologia “Planejamento Estratégico Participativo (PEP)”. O PEP é 

uma metodologia que procura planejar as atividades a serem desenvolvidas na 

comunidade, onde os próprios membros da comunidade são os atores que elegem 
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as atividades que deverão ser desenvolvidas na localidade. Desta forma, a primeira 

ação foi formar um grupo de assentados com interesse em avicultura. O grupo se 

reúne bimestralmente para discutir os problemas e agendar as tarefas para os 

próximos dois meses. Essas reuniões servem, também, para analisar as ações já 

realizadas e os resultados obtidos, visando adequar as novas estratégias de ação. 

Para alcançar os objetivos propostos foram programadas palestras, oficinas e dias 

de campo. Os temas abordados foram: manejo sanitário (medidas de 

biosseguridade, vacinação, uso de fitoterápicos e homeopatia); manejo na 

incubação de ovos (higiene dos equipamentos, seleção dos ovos, controle de 

umidade e temperatura, manejo dos ovos, cuidados ao nascimento); manejo 

nutricional das aves (exigências nutricionais, alimentos alternativos, cuidados no 

armazenamento dos alimentos, preparo das rações); manejo geral (controle da 

temperatura, luminosidade, arraçoamento e qualidade da água); manejo dos 

piquetes (escolha das gramíneas, fornecimento de sombra e água; rotação dos 

piquetes); cuidado com equipamentos e instalações; produção orgânica de frangos 

e ovos; preservação dos recursos naturais. Também, o grupo realiza visitas 

individualizadas aos assentados para ajudar a solucionar problemas específicos da 

produção de ovos ou de frangos caipira. Além de melhorar a produtividade e a 

rentabilidade, o desenvolvimento do projeto, por meio das ações de extensão, 

proporcionou aos acadêmicos o conhecimento de técnicas e métodos de extensão, 

proporcionando condições para a realização de atividades extracurriculares, que 

complementam sua formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às 

necessidades e demandas do próprio curso de graduação, ampliando e 

aprofundando os objetivos e os conteúdos do currículo.  

Agradecimentos: À SETI (Universidade sem Fronteiras) pela concessão das 

bolsas e AlfaSol (Alfabetização Solidária) pelo financiamento do Projeto. 
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CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO VIRTUAL PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

“INICIAÇÃO AO FUTSAL”. 

 

Maria Beatriz Breve Fernandes 
 

Estudante de graduação do curso de Educação Física Bacharel da Universidade 
Estadual de Londrina,  Apresentador (bolsista) 

 
Área Temática: Iniciação ao Futsal 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1773 

 

Este plano de iniciação extensionista tem a finalidade de construir um canal 

pedagógico virtual para a disseminação junto aos pais e comunidade em geral da 

metodologia de ensino desenvolvida no projeto “Iniciação ao Futsal”, que atende, 

atualmente, 80 crianças entre seis e 11 anos de idade e, indiretamente, cerca de 

160 pais. Para tanto, foi criado, publicado e alimentado um espaço virtual na rede 

social Facebook com tecnologia gratuita. Neste espaço foram inseridas 

periodicamente matérias de cunho pedagógico, como artigos, que possam deixar 

mais claro o papel do esporte, do treino e da competição na infância, além de vídeos 

e fotos das equipes quando envolvidas em treinos e competições.  Esse espaço 

virtual está sendo um canal construtivo de interação com os pais das crianças, com 

as próprias crianças e com a comunidade acadêmica, constituindo-se como um 

“ponto de encontro” e de veiculação da pedagogia utilizada nas aulas. O projeto é 

realizado de segunda à sexta-feira, das 17:30 às 18:30, no Centro de Educação 

Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina. 
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CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA ATUAÇÃO DA 

PSICOLOGIA E SUA INTERLOCUÇÃO NO PATRONATO. 

1 Alex Eduardo Gallo, 2,4Bruna Maria de Souza, 2 Mariana Mota Mesquita, 2Rhoana 

Fernanda Vido Oliveira,3 Marina Fernanda Dallaqua, 3 Nataliê Ferreira Moura, 3  Paula 

Saffaro Bueno 

 

[1] Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Bolsista recém-formada em 

Psicologia, 3 Bolsista graduanda de Psicologia, 4 Apresentadora 

 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01926 

 

 

O projeto interdisciplinar Patronato envolve os cursos de Administração, Direito, 

Pedagogia e Psicologia e visa acompanhar os egressos do sistema penal para que 

eles possam ter ampla assistência, com vistas à sua reinserção social e prevenção à 

reincidência criminal. Tem suas ações e atividades desenvolvidas no Patronato 

Penitenciário de Londrina e é uma parceria com o Programa de Extensão Universidade 

Sem Fronteiras, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a 

Universidade Estadual de Londrina. O projeto visa desenvolver ações de 

ressocialização e um trabalho especializado e direcionado aos assistidos que 
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cumpriram pena em regime fechado e semiaberto na comarca de Londrina, 

promovendo o cumprimento da pena ou de medidas alternativas. Estes egressos 

obtiveram suas progressões para o regime aberto, mediante cumprimento de 

determinadas condições. Além disso, o projeto ainda atende àqueles que foram 

beneficiados pela transação penal, suspensão condicional da pena ou de penas 

alternativas. A equipe de Psicologia é responsável pela realização de entrevistas 

iniciais e preliminares, para discussão de casos; acompanhamento psicossocial e 

liberdade vigiada; avaliando a necessidade de encaminhamento para serviços 

especializados, acompanhando a aderência aos serviços da rede, quando estes forem 

determinações de sua pena e elaboração de ofícios aos Juizados Especiais Criminais 

e Varas Criminais. Também executa os programas SAIBA e BASTA, sendo ambos 

realizados na modalidade grupal. O Programa SAIBA trata-se da execução do artigo 

28 da Lei de Drogas e fundamenta-se nos princípios da redução de danos, 

promovendo uma discussão crítica sobre o uso de drogas. Possibilita que os 

participantes questionem e reflitam sobre a relação que estabelecem com a droga, em 

que elas afetam a sua vida e sendo autônomos para decidirem sobre o que querem 

fazer com isso. O Programa BASTA é realizado em um grupo reflexivo para homens 

autores de violência doméstica e trata-se da execução de uma pena alternativa 

referente à lei Maria da Penha. O mesmo visa permitir ao participante refletir sobre a 

sua história de vida e relacioná-la com violências praticadas, assistidas e vivenciadas. 

Nos grupos SAIBA e BASTA foi observada uma diminuição dos índices de 

descumprimento na execução das medidas, além da ampliação do contato com a rede 

de apoio. O Patronato Penitenciário de Londrina, em parceria com o projeto, atende 

aproximadamente 1.800 pessoas por mês, demonstrando resultados que implicam no 

aprimoramento do serviço prestado, por meio de uma atenção individualizada 

conforme o perfil dos egressos em Regime Aberto, Semiaberto e com Medidas 

Alternativas. Neste sentido, o projeto Patronato proporciona aos bolsistas um 

aprendizado prático acerca das medidas e penas alternativas e também possibilita a 

produção de artigos e/ou trabalhos sobre as experiências acadêmicas e científicas (em 

fase de elaboração). 
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CORPO HUMANO: FORMA E FUNÇÃO. REFLEXOS NA ARQUITETURA, 

ESCULTURA E PINTURA. 

1 Jorge Marão Carnielo Miguel, 2 Patrícia de Almeida Vieira, 2 Priscila Meira Ramos 
Amorim,  

2 Vitoria Sanches Lemes Soares, 2,3 Mateus da Silva Fraga 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00561 
 

 
O projeto busca analisar e compreender a representação do corpo humano na sua 

passagem ao longo dos séculos, incluindo as relações de forma e função, vida e 

morte, relações estáticas e dinâmicas, tempo e espaço; mostrando uma reflexão 

sobre a atualidade e a importância do conhecimento sobre o corpo humano. Essas 

relações podem ser visualizadas desde a Pré-História com a representação da 

mulher, como a Vênus. No Egito Antigo com o sistema de modulação, depois na 

Grécia com os cânones gregos e o uso da proporção corporal nas ordens clássicas 

(Dórica, Jônica e Coríntia). No Renascimento com a ciência, buscando desvendar 

o interior do corpo com as dissecações e em vários movimentos posteriores 

(Barroco, Vanguardas, Modernismo) procurando, em cada período, mostrar a sua 

maneira de compreender o corpo humano. Atualmente nota-se o desejo da 

eternização do corpo, com a relação do homem entre a robotização, clonagem e a 

modificação deste. Sendo assim, o corpo humano exprime o seu referencial de 

composição em todas as artes. Esses dados foram pesquisados ao longo do 

desenvolvimento do projeto, com a realização de reuniões com um grupo de 

trabalho formado por estudantes de arquitetura. Estipulamos semanas para 

pesquisa dos alunos acerca de cada período, para depois nos reunirmos as coletas 
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de informações. Analisamos e discutíamos detalhadamente sobre a ligação entre o 

corpo humano e a história. Elaboramos levantamentos iconográficos (imagens, 

quadros, figuras, paisagens, fotos), pesquisando artistas mais relevantes e 

sucessivamente levantamos suas bibliografias. O resultado deste projeto será uma 

apresentação em projetor multimídia com aproximadamente 200 slides explicando 

a evolução da reprodução do corpo humano nas artes. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa e a 

Universidade Estadual de Londrina. 
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CORPO HUMANO: FORMA E FUNÇÃO. REFLEXOS NA ARQUITETURA, 
ESCULTURA E PINTURA 

 
1Jorge Marão Carnielo Miguel, 2Mateus da Silva Fraga, 2Priscila Meira Ramos 

Amorim, 2 Vitoria Sanches Lemes Soares, 3Patrícia de Almeida Vieira. 
 

1Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador.  

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00561 
 
O longo percurso que a arquitetura trilhou desde o surgimento da cabana primitiva, 

utilizada para proteger o ser humano das intempéries, de animais e grupos rivais 

até os dias atuais; apresenta o homem utilizando o seu próprio corpo como 

referencial para concretização da ação projetiva. A arquitetura pode ser assimilada 

à pele. A ideia do abrigo, da proteção, do construir uma barreira contra os perigos 

natureza e proporcionar o respiradouro para a civilização qualificaram desde 

sempre a arquitetura e o urbanismo. Por um lado, arquitetura é extensão do corpo, 

pele ou casca que intermedeia nossa relação com o mundo. Por outro, o corpo é, 

como arquitetura, morada de almas e de sonhos. Porém, ao analisarmos as 

modificações sofridas pelo corpo ao longo da história, tendo como hipótese que tais 

modificações interferem no modo como o mundo é percebido e experimentado pelo 

homem, surgem questões que devem ser refletidas no âmbito da arquitetura, uma 

vez que o cenário atual em que ela se produz aponta para novas vivências do 

espaço urbano, necessariamente influenciado pelas relações entre corpo, espaço e 

tecnologia. Em paralelo, a escultura e a pintura apresentam, ao longo dos séculos, 

procedimentos de leitura do corpo humano, coadunados com a ação arquitetônica. 

Sendo assim, o projeto visa retratar a história da representação do corpo humano 

ao longo dos séculos, estando inclusas relações de forma/função, vida/morte, 
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relações estáticas/dinâmicas, tempo/espaço; com a intenção de apresentar, 

prioritariamente, a discentes do curso de arquitetura e urbanismo uma reflexão 

sobre a atualidade e a importância de conhecimentos sobre o corpo humano. 

Inicialmente foi realisado levantamento iconográfico baseado no trabalho de alguns 

pesquisadores, artistas e pensadores que possuíam uma carência de conteúdo 

dentro do projeto. Posteriormente avançamos para leitura do livro “O homem-

máquina: a ciência manipula o corpo”, com o objetivo de coletar dados relevantes 

ao projeto, além de discussões em reuniões a cerca do conteúdo. A partir dessas 

discussões, partimos para a análise das diversas representações do corpo humano 

ao longo dos séculos. Como resultado haverá uma sequência de imagens em 

evolução histórica, desde a pré-história até o século XXI, apresentando uma leitura 

do corpo humano e as mudanças filosóficas do pensar que irão intervir no 

pensamento artístico de cada época. Como contribuição espera-se transmitir aos 

discentes uma compreensão do momento histórico em que vivem e a importância 

do papel do arquiteto e do artista na sociedade. 

Agradecimento: Fundação Araucária e UEL pela concessão de bolsas ao 

projeto. 
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CURSO DE PREPARAÇÃO DE LÂMINAS HISTOLÓGICAS PARA ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO  

1,3 Eliane Victoriano, 1 Daniela de Oliveira Pinheiro, 2 Júlia Boldrini Tinel, 2 Manuella 
Perusso Terra 2 Pedro Mareti Maçaira Fígaro, 2 Victor Milan Mathias, 2 Carolliny 

Isabelly D’Ávila Boim,               2, 3 Matheus Deroco Veloso da Silva 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Histologia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1849 
 
A histologia básica é um conteúdo das disciplinas de Biologia e Ciências, e é uma 

matéria com conceitos de abordagem difícil sem os recursos necessários 

(microscópios de luz e lâminas histológicas em quantidades condizentes com o 

número de estudante), além de ministrado de maneira superficial, consistindo na 

sua maioria de aulas teóricas. Esta forma de aprendizagem inibe a habilidade de 

observação analítica e morfofuncional. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi 

propiciar aos alunos do ensino médio uma experiência universitária, além de facilitar 

o aprendizado prático direcionado à área de processamento e análise histológica, e 

utilização do microscópio de luz. O público alvo dessa ação extensionista foram 

alunos da Rede Pública vinculada ao Núcleo Regional de Educação/Londrina-PR. 

A oficina foi ofertada gratuitamente sendo disponibilizadas 20 vagas e recebidas 45 

inscrições. Os critérios de seleção dos alunos foram baseados no menor Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola em que o mesmo estava 

matriculado, priorizando aqueles do último ano do ensino médio. A oficina teve 

duração de 20 horas, sendo dividida entre teoria (8h) e prática (12h). As atividades 

práticas foram desenvolvidas nos Laboratórios Histotécnica do Departamento de 

Histologia (CCB–UEL). Os alunos participantes foram divididos em 3 grupos e 
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acompanharam o processamento histológico de rotina de material biológico como 

fixação em Bouin, desidratação em álcool etílico, diafanização, inclusão em 

parafina, microtomia, coloração por HE e captura de imagens em fotomicroscópio, 

além da interpretação e análise do material sob a supervisão e orientação de 

monitores previamente treinados pelos professores. Cada grupo ficou responsável 

pelo processamento de um determinado órgão: cérebro, fígado e rim; e pela 

apresentação de seus resultados histológicos na forma de seminário, relacionando 

seus resultados morfológicos com os respectivos fundamentos teóricos. Foi 

possível observar que a vivência prática da rotina laboratorial estimulou os 

participantes, alunos e monitores, a um comprometimento mais efetivo com o 

processo ensino aprendizagem. Também foi notável a compreensão pelos alunos, 

dos tecidos básicos e dos sistemas sob o ponto de vista microscópico. Ao final da 

oficina, os participantes avaliaram o desempenho dos monitores e coordenadores 

quanto ao desenvolvimento da oficina e a maioria mostrou-se muito satisfeita. 

Agradecimentos: A PROINEX pela concessão de bolsa de iniciação extensionista. 
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DERMATOLOGIA EM GATOS E CÃES NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 
1   Professor Dr Marcelo de Souza Zanutto, 2,3 Ana Paula Maingué, 2,3 Beatriz Lucas 

Martinez 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina,2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 

Área Temática: Saúde 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01599 

 
 

Os problemas dermatológicos e endócrinos constituem cerca de 40% das afecções 

atendidas nos hospitais e clínicas veterinárias. Durante a disciplina de clinica médica 

e cirúrgica de animais de companhia, estes temas são abordados de forma 

superficial por conta da carga horária insuficiente para um maior aprofundamento. 

O projeto intitulado “Endócrino-dermatologia em gatos e cães no Hospital Veterinário 

da Universidade Estadual de Londrina” permite uma maior exposição dos alunos às 

doenças não estudadas durante a disciplina e o acompanhamento de casos desde 

a evolução até seu desfecho, se familiarizando com as medidas diagnósticas e 

terapêuticas específicas. Em relação à saúde humana, algumas afecções 

dermatológicas podem ser transmitidas para o homem. Por esse motivo, os alunos 

foram orientados na abordagem diagnóstica, terapêutica e preventiva destas 

doenças, visando melhorias na saúde humana e a redução na frequência destas 

zoonoses. Durante o projeto, foram reservados dois períodos de 4 horas semanais 

para o atendimento de casos, realização e interpretação de exames 

complementares e discussão dos casos atendidos. Além disso, também é avaliada 

a casuística das doenças dermatológicas e endócrinas do HV-UEL. Através da 
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análise dos casos atendidos observou-se, durante o período de 24 de julho à 8 de 

março, 100 casos dermatológicos e 2 casos com afecções dermatológicas e 

endócrinas. Sendo destes casos dermatológicos, 1% dermatoses fúngicas, 7.8% 

dermatoses bacterianas, 12.7% dermatoses parasitárias, 10.7% otites, 1% 

dermatoses autoimunes, 12.7% dermatoses alérgicas, 10.8% neoplasias cutâneas 

e 43.3% casos de etiologias diversas ou sem diagnóstico fechado. Visto que várias 

enfermidades são avaliadas e estudadas, vê-se a importância do projeto para o 

maior aprendizado dos alunos, despertando o interesse pela área de dermatologia, 

assim como a orientação a população sobre as doenças de seus animais e os 

possíveis riscos de transmissão; tendo em vista uma qualidade de vida melhor para 

o paciente e seus respectivos proprietários.  

Agradecimentos: Ao programa de iniciação extensionista - PROINEX pela 

concessão da bolsa. 
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DESENVOLVIMENTO DO MANUAL BÁSICO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
EM CÃES E GATOS 

 
 1 Patrícia Mendes Pereira, 2 Melca Nicéia Altoé de Marchi,  2 Raquel Reis Martins, 

3 Laís Fernanda Sargi, 3 Mariana Montanari Angelo, 4 Patrick Eugênio Luz.  
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Pós Graduação 
da Universidade Estadual de Londrina 3 Discente de Graduação da Universidade 

Estadual de Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1753 
 

 
A transfusão de sangue é considerada um transplante, onde as células sanguíneas 

são passadas de um individuo para outro.  É um procedimento de urgência e não 

deve ser encarado como um tratamento, mas como uma medida de suporte a fim 

de manter a sobrevida até que seja possível o diagnóstico, tratamento e 

recuperação do animal (ELIANE, P. L. B. 2009). Os pacientes que são submetidos 

à terapia transfusional estão sujeitos a efeitos adversos como reações 

transfusionais, portanto, torna-se necessário adquirir conhecimento básico referente 

a medicina transfusional, para que o médico veterinário esteja apto a realizar esse 

procedimento de forma adequada, diminuindo os riscos com seu paciente 

(KRISTESEN et al., 1995; PEREIRA, P.M. 2007). Devido a falta de conhecimento 

sobre todos os procedimentos da medicina transfusional, torna-se necessário o 

desenvolvimento de um manual prático que possibilite aos médicos veterinários e 

acadêmicos de Medicina Veterinária tomarem conhecimento sobre todos os 

procedimentos inerentes a medicina transfusional. O objetivo deste trabalho foi 

escrever o Manual Básico de Medicina Transfusional de cães e gatos contendo 

informações sobre a estrutura de um Bando de Sangue, doadores de sangue, 
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colheita do sangue, processamento, exames laboratoriais de compatibilidade 

sanguínea, controle de qualidade, indicações da terapia transfusional, reações 

transfusionais e o procedimento de transfusão sanguínea propriamente dita. Foram 

realizadas reuniões com a Professora e coordenadora do Projeto Vida, pós-

graduandos e graduandos envolvidos no projeto para discussão e elaboração dos 

assuntos a serem abordados no manual. Foi realizado revisão bibliográfica sobre o 

assunto e os dados obtidos foram analisados em virtude de sua fonte. Com os 

resultados o manual começou a ser confeccionado, porém ainda não foi finalizado 

devido a complexidade do assunto, desta forma, a próxima etapa visa a compilação 

dos dados para encaminhar a editoração. 

Agradecimentos: À Fundação Araucária pela concessão de bolsa, à Profa. 

Dra. Patricia Mendes Pereira pela oportunidade, e aos colaboradores do 

Projeto Vida.  
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 DETECÇÃO DE ANTICORPOS  IgG AVIDEZ ANTI-Strongyloides stercoralis 

EM AMOSTRAS DE SORO DE PACIENTES COM ESTRONGILOIDÍASE 

1 Idessania Nazareth Costa, ² Julia Maria Costa-Cruz, 3 Larissa Rodrigues Bosqui, 
4 Henrique Tomaz Gonzaga, 5 Maria do Rosário de Fátima Gonçalves-Pires, 6 Laís 
Fernanda Machado, 6 Érika Caroline Steinle, 6 Bruno Bevenutto Lucas, 6 Naara C. 
Carvalho dos Santos, 6  Marina Letícia Rezende Mantovani, 7 Bianca Arranzato 

Bertasso. 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da Universidade 
Federal de Uberlândia , 3 Doutoranda da Universidade Estadual de Londrina, 4  

Doutorando da Universidade Federal de Uberlândia, 5 Técnico da Universidade 
Federal de Uberlândia, 6 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 7 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01822 
 

 
Strongyloides stercoralis, nematódeo intestinal, causa uma das infecções 

parasitárias de maior prevalência em humanos, mas o diagnóstico apresenta 

limitações. A liberação de larvas nas fezes é irregular, o que faz com que o exame 

de fezes ideal dependa de muitas amostras e a interpretação dos títulos de 

anticorpos permanece não totalmente esclarecida, o que torna seu diagnóstico 

limitado. A combinação de diferentes métodos diagnósticos tem sido proposta, no 

entanto, ainda não foi definida abordagem. O objetivo deste estudo foi verificar a 

inclusão de índices de avidez de IgG (IA) na análise do ELISA-IgG anti-

Strongyloides. Amostras de soros de indivíduos provenientes do estado do Paraná 

foram dividas em três grupos (n=30, cada): pacientes copropositivos para S. 

stercoralis (G1), pacientes com outras enteroparasitoses (G2) e indivíduos 

saudáveis (G3). As amostras de soro foram analisadas por ELISA- IgG (G1-G3) e 

ELISA–avidez (G2 e G3), utilizando extrato salino de S. venezuelensis, ureia (6M) 
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e amostras de soros em diluições duplas seriadas (1:80, 1:160, 1:320 e 1:640). O 

ponto de cut-off foi estabelecido em curvas ROC. IA de triagem (1:80) e IA médio a 

diferentes diluições positivas foram calculados. Para os grupos G2 e G3 manteve-

se o critério de IA > 75% como de exclusão de infecção ativa. A Figura 1 mostra a 

detecção de IgG anti-S. venezuelensis por ELISA (A) e ELISA avidez (B) dividido 

em três grupos. É possível observar que o Índice ELISA (IE) no G1 apresentou 

100% de positividade em todas as diluições, conforme seleção de cut-off, enquanto 

que o G2 apresentou reação cruzada na diluição 1:640 para: ancilostomatídeo 

(n=2), Enterobius vermicularis (n=1), Hymenolepis nana (n=1) (Figura 1A). Para a 

análise de avidez, foram analisadas amostras de soro de indivíduos com 

coproparasitológico positivo para outros parasitos (G2) e indivíduos negativos (G3). 

O índice de avidez (IA) para anticorpos IgG foi maior no G3 nas quatro diluições da 

triagem. Neste ponto, o IA variou de 42% a 86% (média 58%). Também o IA médio 

obtido nas diferentes diluições foi maior em G3 do que em G2 (Figura 1B). O IA no 

grupo de pacientes com outras parasitoses foi pela primeira vez avaliado. Concluiu-

se que a avidez de IgG complementou a análise diagnóstica do tradicional ELISA-

IgG, eliminando parte dos casos suspeitos ou falso positivos, e pode ter aplicação 

em estudos que requerem melhor desempenho diagnóstico.  

Palavras-chave: estrongiloidíase, reação cruzada, ELISA avidez. 

Agradecimentos: PROEX-UEL 
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DETERMINAÇÃO DOS NIVEIS DE PROTEINA E CARBOIDRATOS PRESENTE 

EM ALTA MASSA MOLECULAR DE Paracoccidioides brasilienses E 

Paracoccidioides Lutzii 

1 Eiko Nakagawa Itano, 2 Nilson de Jesus Carlos,3,4 Gabriele Inácio de Oliveira 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 4 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 
 
A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelos fungos 
termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii. É uma 
doença que afeta principalmente trabalhadores rurais é confundida principalmente 
com a tuberculose, pois pode apresentar uma tosse persistente como único sintoma 
aparente. Os testes sorológicos específicos são indispensáveis no diagnóstico 
como na avaliação da resposta do hospedeiro ao tratamento. As glicoproteínas de 
alto massa molecular hMM (high molecular mass) são polidispersa de 43 kDa e 55 
kDa, sendo assim, pode ser considerado um fator importante para o diagnóstico. O 
presente trabalho tem como objetivo fazer a determinação nos níveis de proteína e 
carboidrato (CH) presentes em frações de alta massa molecular de 
Paracoccidioides brasilienses e Paracoccidioides lutzii. Inicialmente ambos os 
fungos foram expandidos em meio Agar sabouraud dextrosado a 35ºC em estufa 
BOD, com repique a cada 7 dias. A partir da massa fúngica foram obtidas amostras 
de cell free antigens (CFA) por agitação em vortex e centrifugação. Amostras de 
sobrenadantes (CFA) coletadas, após determinação concentração protéica foram 
fracionadas em coluna de cromatografia líquida de exclusão por gel filtração 
(Sephacryl G-200) equilibrado e eluido com tampão PBS pH 7,2. As frações de alta 
MM coletadas foram analisadas no aparelho Nanodrop para dosagem de proteína. 
Essas frações de alta MM foram submetidas á análise de nível de carboidrato. Para 
tanto amostras foram tratadas com fenol e ácido sulfúrico concentrado, seguida de 
leitura após 5 minutos, em espectrofotômetro a 492nm. A concentração de CH foi 
determinada após construção uma curva padrão e comparação. Os resultados 
obtidos por cromatografia demonstraram a presença de dois picos de absorbância 
a 280 nm, sendo o primeiro pico considerado de alta MM, entre as frações 9 a 13, 
entretanto os valores obtidos foram mais altos em Paracoccidioides lutzii do que no 
Paracoccidioides brasilienses. Quanto aos resultados de CH ambos apresentam 
uma diferença entre os fungos sendo que a média obtida foi de 1.269ng/ml para 
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Paracoccidioides lutzii e 0,6675ng/ml para Paracoccidioides brasilienses, 

sugerindo ...? 

 

 

Agradecimentos: Fundação Araucária /PROEX/UEL/ PPSUS 
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR E TIPAGEM DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM 
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DE LONDRINA-PR.  
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Ana Paula Lombardi Pereira, 1 Érica Romão Pereira, 1 Rodolfo Sanches Ferreira, 1 

Gabriela Cristine Queiroz Maria, 2 Fernando Cezar dos Santos, 2 Kleber Paiva 
Trugilo, 2 Nadia Calvo Martins Okuyama, 2 Adriano Matin Felis Aranome, 2 

Fernanda Costa Brandão Berti, 2 Luis Fernando Lasaro Mangieri, 3 Maria Angelica 
Ehara Watanabe, 3 Karen Brajão de Oliveira 

 
1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de 

Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina  3 Professor da 
Universidade Estadual de Londrina – Departamento de Ciências Patológicas-CCB, 

4 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1986 
 

 
O papilomavírus humano (HPV) é o agente etiológico da infecção viral mais 

frequente do trato anogenital. A maioria dos homens e mulheres sexualmente ativos 

é infectada pelo HPV em algum momento da vida, embora nem sempre a infecção 

culmine com lesões clínicas. Estudos revelam que cerca de 11,4% das mulheres do 

mundo que apresentam exame citológico normal estão infectadas pelo HPV. Este 

número aumenta para próximo de 100% quando analisadas mulheres com câncer 

cervical. Sabe-se que a persistência viral possui papel central no desenvolvimento 

de lesões intraepiteliais cervicais e do câncer cervical. Entretanto, a evolução da 

infecção para o câncer depende de uma série de fatores, dentre eles o tempo de 

diagnóstico e o tipo viral. São conhecidos mais de 200 tipos de HPV, os quais 

recebem a classificação de baixo, indeterminado e alto risco, de acordo com 

potencial carcinogênico de cada um. Deste total, 13 são considerados de alto risco, 
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estando os tipos HPV16 e HPV18 associados a aproximadamente 70% dos 

cânceres cervicais. Este câncer é o terceiro tipo mais frequente entre as brasileiras 

e estima-se a notificação de 16.340 novos casos no país, em 2016. Considerando 

a grande importância epidemiológica da infecção pelo HPV e a relação da sua 

persistência com o câncer cervical, este trabalho objetivou fazer a detecção e a 

tipagem viral em mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS) da região 

de Londrina. Para tanto foram coletadas amostras de secreção cervical de 414 

mulheres em consulta ginecológica nas UBSs Vivi Xavier e Armindo Guazzi, no 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR) e no 

Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Londrina (HC-UEL). O DNA viral 

foi detectado por reação em cadeia da polimerase (PCR) seguida da tipagem por 

PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP). Das 414 mulheres avaliadas 

212 (50,0%) foram positivas para o vírus e 212 negativas. Dentre as mulheres HPV 

positivas observamos a incidência de tipos de alto risco oncogênico em 84,8% das 

mulheres, enquanto os HPVs de baixo risco foram observados em 15,2% das 

mulheres. Sabendo-se que os HPVs de alto risco estão envolvidos no 

desenvolvimento de lesões cervicais, a associação dos tipos virais com o 

desenvolvimento de lesões foi avaliada, demonstrando que os HPVs de alto risco 

foram observados em 33,3% de mulheres sem lesões e em 66,7% de mulheres com 

lesões cervicais, enquanto os HPVs de baixo risco foram detectados em 23,1% das 

mulheres sem lesão e em 76,9% de mulheres com lesão cervical (p=0,476), não 

sendo observada, portando, diferença significativa na distribuição dos tipos virais 

entre mulheres com e sem lesão cervical. Desta forma, conclui-se que há uma alta 

incidência do HPV na população feminina envolvida neste estudo, principalmente 

de tipos de alto risco oncogênico. Diante disso é necessária a elaboração de 

medidas mais eficazes de prevenção e promoção de saúde dentre as mulheres 

atendidas pela rede pública de saúde. 

Agradecimentos: PROEX UEL pela concessão de bolsa 
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DIÁLOGOS DO GRUPO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS (GES) DO GEAMA 

- 2016 

1,4 Aline Cirilo Caldas, 2 Daniela Braga Paiano, ³ Patrícia de Oliveira Rosa-Silva 
 

1 Técnica em Florestas pelo IFRO, Graduanda em Direito da UEL, ² Docente da 
Universidade Estadual de Londrina, ³ Docente da Universidade Estadual de 

Londrina, 4 Apresentadora 
 

Área Temática: Meio Ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01770 
 

 
O diálogo é um processo cognitivo-afetivo de extrema importância para comunicar 

e compartilhar saberes, apreender conhecimentos, realizar negociações, aguçar 

afeto, entre outras funções. Partindo desse pressuposto, o Grupo de Estudos 

Avançados sobre o Meio Ambiente (GEAMA) da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), de coordenação da Professora Doutora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, 

do Centro de Ciências Biológicas (CCB), concretiza as suas ações extensionistas 

por meio do ato de dialogar em grupo, com o intuito de preparar os estudantes, 

partícipes do projeto, e profissionais em suas atuações, como também difundir 

conhecimentos entre pesquisadores e ativistas de áreas que possuem afinidade 

com as questões socioambientais, formando, portanto, uma arena de discussão de 

caráter multidisciplinar. Para isso, são realizadas, periodicamente, reuniões do 

Grupo de Estudos Socioambientais (GES), uma das vertentes do GEAMA, sob a 

coordenação da Professora Doutora Daniela Paiano, do Centro de Estudos Sociais 

Aplicados (CESA) da Universidade. O GES, concretizado em função do tempo de 

80 minutos, aproximadamente – das 18 h 10 min às 19 h 30 min em uma das salas 

do CESA, é aberto a qualquer pessoa da comunidade que apresente interesse em 

dele participar, e é amplamente divulgado por meio das mídias sociais do GEAMA, 
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a fim de alcançar um maior número de pessoas com o intuito de enriquecer o 

encontro com diversos saberes. Neste ano vigente, foi proposta, para nortear o 

diálogo, a obra “Meio Ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do 

nexo causal”, de Patrícia Faga Iglesias Lemos. Na divulgação da data do encontro, 

via Blog do GEAMA <http://geamauel.blogspot.com.br/>, é informado o capítulo do 

livro que será dado ênfase para que, assim, os participantes se integrem do assunto 

e possam contribuir com força de argumentação. Ao se antecipar o tema, por 

exemplo, é possível, como orientação dada, ir ao encontro de uma coletânea de 

julgados dos tribunais sobre o assunto e, desse modo, embasando-se e verificando 

como é, na prática, a aplicação das leis nos assuntos ora propostos e debatidos. Ao 

se apresentar os diferentes julgados em confronto com a leitura realizada, brotam-

se diálogos que permitem que a difusão do saber, de forma especifica, coopere 

diretamente na capacitação dos extensionistas e de outros participantes, para 

direcionar as suas ações ambientais na sociedade onde vivem. 

Agradecimentos: Ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão 

(FAEPE) da Universidade. 
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DISSEMINAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: MULTIPLICANDO O ECA 
 
 

Andréa Pires Rocha1 , Thalita Policarpo Raithz2 
 
 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): Multiplica-Ação: Conhecendo os 
Direitos Humanos e o ECA – Cadastro n. 01924 
 
Coordenadora: Andréa Pires Rocha 
 

 
O projeto “Multiplica-Ação: conhecendo os Direitos Humanos e o ECA” atua na 

capacitação de estudantes possibilitando que conheçam os direitos em questão e 

multipliquem seus conhecimentos a partir do desenvolvimento de oficinas em 

escolas e instituições da comunidade de Londrina/PR. As oficinas na comunidade 

tem como objetivo a apresentação dos referidos direitos, o esclarecimento de 

dúvidas e a desmitificação de valores equivocados que se voltam contra a 

efetivação dos direitos humanos e dos direitos voltados ao segmento infanto-juvenil. 

A metodologia ocorreu a partir do planejamento coletivo das ações durante as 

reuniões da equipe. A construção das oficinas teve como do enfoque geral os 

Direitos Humanos em seu sentido transversal e responderam a demandas 

específicas das instituições, dentre essas, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

foi o tema escolhido por algumas instituições. Para a realização das mesmas a 

                                                           
1 Docente do Departamento de Serviço Social Doutora em Serviço Social pela UNESP-Franca 
2 Discente do curso de Serviço Social da UEL – Universidade Estadual de Londrina, bolsista de Inclusão Social 

da Fundação Araucária 
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equipe priorizou alguns artigos específicos da lei, na maioria das vezes o enfoque 

gerou em torno de dois artigos. Sendo eles:  

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

A escolha se deu pelo fato dos referidos artigos abordarem a questão dos direitos 

humanos e sociais de crianças e adolescentes. 

Na divisão de tarefas a estudante bolsista ficou responsável em assessorar todas 

as atividades que tinham o Estatuto da Criança e do Adolescente como temática 

central, apoiando as equipes no que se referia a logística, como também durante o 

desenvolvimento das atividades. Todas as oficinas propiciaram a aproximação da 

equipe no que se refere ao ECA, sendo este um dos objetivos do projeto, além disso, 

observamos a efetivação da multiplicação dos conhecimentos. Em relação aos 

participantes, observamos que a grande maioria possuía noção básica acerca dos 

direitos humanos e sociais abordados nas atividades, concretizando a ampliação do 

conhecimento e, principalmente, a troca entre participantes e estudantes por meio 

dos debates, que aconteceram a partir de uma perspectiva crítica gerando 

processos reflexivos.  

As atividades sempre foram avaliadas pela equipe como uma oportunidade de 

efetivar a vivência social a partir do conhecimento de diferentes realidades e das 

dificuldades vivenciadas pelos participantes em seus territórios de moradia e 

instituições vinculados. A bolsista em questão avalia que a participação no projeto 

lhe trouxe um relativo aprofundamento em relação aos direitos abordados, como 

também, lhe possibilitou a experiência de planejar atividades em equipe, aplicar 

oficinas, construir estratégias, se comunicar coletivamente e constituir contatos com 

colegas e participantes. Vemos enfim que os objetivos do projeto têm sido 

alcançados, pois além de aproximar os estudantes do debate acerca dos direitos 

em questão, possibilitou a efetivação da extensão no que diz respeito a expansão 

das fronteiras da universidade e da responsabilidade social.  
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DIVERSIDADE DE ÁREAS ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO 

 

 

Giuliane Falcão Pomiglio1, 3, Larissa Regina Jorge1,José Carlos Duarte2 

 

1Discente do Curso de Farmácia, Universidade Estadual de Londrina, UEL, 

2 Prof. Dr. José Carlos Duarte, Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro 

de Ciências da Saúde, UEL. caduarte.uel@gmail.com, 3Apresentadora. 

 

Área Temática: Trabalho. 

 

Número de Cadastro do Projeto (UEL): 01757 

 

 

Atualmente o curso de farmácia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

caracteriza-se por oferecer uma formação generalista a qual abrange diferentes 

áreas e tem como finalidade formar profissionais mais completos e capacitados para 

atuarem nas diversas áreas que o mercado de trabalho oferece. Nos últimos 10 

anosobservou-se um maior interesse dos egressos pela área industrial, o que 

representa, agora em 2016,60% dos estudantes do último ano que optaram por 

indústria de medicamentos no seu estágio obrigatório, enquanto que 4% foram para 

indústria de alimentos e os demais optaram por análises clínicas, farmácia 

hospitalar, saúde pública ou pesquisa. Considerando as diversas áreas de atuações 

do profissional farmacêutico e que eventualmente não são contempladas pela 

mailto:caduarte.uel@gmail.com
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graduação durante o decorrer do curso, devido à grande quantidade de carreiras 

que este curso proporciona, torna-se de extrema importânciaa complementação na 

formação dos estudantes. Uma das formas encontradas para servir de capacitação 

aos estudantes foi através da promoção de ações extensionistas por meio decursos, 

simpósios eeventos que foram organizados e apresentados não só para informa-los 

sobre adiversidade de opções de atuação, comotambém permitir que graduandos, 

ou egressos aumentem seu networking com profissionais de referência e que estão 

no mercado. O atual trabalho tem como objetivo justificarda realização dessas 

atividades extracurriculares. Dessa forma, essas ações permitiram aos estudantes 

e egressos terem um maior conhecimento das tendências de mercado e as 

diferentes opções que cada um pode seguir. Assim, foram organizados jornada de 

integração indústria universidade (JIUIN), cursos de atualização em tecnologias 

farmacêuticas (ATEFA) e Simpósios de Integração Universitária à Indústria (SIUIN). 

Essas ações proporcionaram um feedbackcom estudantes o que justifica a 

organização e realização de tais eventos.Esses eventos também foram 

compartilhados com alunos de química, biologia e biomedicina, além de 

profissionais de áreas afins. Em todas as edições realizadastivemos palestrantes 

das áreas de garantia, controle de qualidade, radiofármacos, cosméticos, 

fitoterápicos, entre outras, que são áreas de grande expansão no mercado atual e 

que são pouco exploradas durante a graduação. 

Agradecimentos: Fundação Araucária - Bolsa de Extensão Universitária - 

PIBEX 
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO VIDA – UEL NA PÁGINA DO FACEBOOK, 

INSTAGRAN E ATRAVÉS DE FOLDERES, E AVALIAÇÃO DO SEU ALCANCE 

E CAPTURA DE NOVOS DOADORES. 

1 Patrícia Mendes Pereira, 1 Lucas Alécio Gomes, 2,3 Marina Maranghetti 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentadora 

 
Área Temática: Ciências Agrárias, Departamento de Clínicas Veterinárias 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1753 
 

 
Com o avanço da Medicina Veterinária, a transfusão sanguínea tem se tornado cada 

vez mais frequente. Na maioria das vezes, a necessidade de transfusão de 

hemocomponentes ou sangue total é emergencial, o que requer um Banco de 

Sangue a fim de se ter armazenado o sangue ou componente sanguíneo necessário 

ao paciente, muitas vezes com indicação no atendimento ambulatorial. No Projeto 

Vida - UEL, a participação dos guardiões de cães doadores de sangue em levar os 

animais para a colheita de forma voluntária é fundamental, visto que o Projeto não 

possui um veículo próprio para colheita a domicílio. Para o atendimento da demanda 

de transfusões sanguíneas, a propaganda, a informação, a conscientização e 

fidelização dos guardiões de cães doadores, e também de possível doadores é de 

extrema importância. Para que isso ocorra, é preciso que o Projeto seja divulgado 

e a população conscientizada da importância e necessidade de transformar o seu 

cão em doador de sangue. Para que o Projeto Vida – UEL consiga um número maior 

de doadores, é preciso divulgação constante e para uma população conscientizada 

da importância e necessidade das doações de sangue. O Projeto Vida – UEL já 

possuía uma página no Facebook, porém há necessidade de uma constante 

atualização dessa divulgação. Além disso, foi criada uma conta no Instagram, por 
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esta ser atualmente uma das redes sociais de compartilhamento de fotos e vídeos 

mais populares do mundo. É um aplicativo disponível para Android, iOS e Windows 

Phone,  gratuito e fácil de usar. O folder ainda se faz necessário, pois apesar de 

raras, ainda há pessoas que não se utilizam desta tecnologia. Houve ampliação da 

divulgação da página na rede social do Facebook do Projeto Vida – UEL através de 

informativos há cada 15 dias sobre o bem estar animal e/ou como manter o animal 

de estimação saudável, além disso todos os cães que doaram sangue foram 

fotografados com o seu guardião e a sua autorização e as fotos publicadas na 

página do Projeto Vida, tanto no Facebook quanto Instagran. Também foi divulgada 

de forma contínua a necessidade e importância de novos doadores e da doação de 

sangue. Conforme esperado, houve um aumento do número de doadores de 

sangue do Projeto Vida - UEL. 

Agradecimentos: Profª Patrícia Mendes Pereira e ao Projeto Vida – UEL pelo 

apoio e oportunidade; Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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DO “QUINTAL” DA ESCOLA:  
POR UM PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO DOS BRINCARES DA CRIANÇA 

 
1 Cleide Vitor Mussini Batista, 2 Adriana Eschiavon Miashiro, 2 Paloma de Campos 

Ale Pereira,  2,3 Rosana de Paula Ribeiro 
 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discentes de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01922 

 
O objetivo desta pesquisa oriunda do Projeto de Extensão1922: Quintal da Infância 

é apresentar os passos da construção de uma metodologia observacional para 

coletar dados de criança brincando no ambiente escolar. A brincadeira é uma 

atividade muito presente na infância e se caracteriza como um dos principais 

processos em que são desenvolvidas as capacidades e potencialidades da criança. 

Pelo brincar as crianças testam suas habilidades, exercitam suas potencialidades e 

lidam com situações de interação social, elaboração de estratégias e resolução de 

conflitos. As escolas que utilizam a brincadeira no contexto escolar indicam que 

seus professores entendem as crianças como cidadãs, ou seja, sujeitos históricos 

e sociopolíticos, que participam e transformam a sociedade em que vivem. Os 

momentos de brincadeiras espontâneas e/ou livres no ambiente escolar fornecem 

para os professores e profissionais da saúde condições para conhecerem o ritmo 

de cada criança. Um protocolo de observação, para registrar o comportamento das 

crianças durante as brincadeiras é uma ferramenta de trabalho que pode ser 

utilizada pelos profissionais da saúde e da educação. Participaram desta pesquisa 

crianças da Educação Infantil, bem como crianças dos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental I.  Os resultados auxiliaram na construção de uma metodologia 

observacional que incluiu a elaboração de um protocolo para orientar os 

procedimentos dos pesquisadores. Os passos para a elaboração do protocolo 

envolveram aspectos éticos, com termos de consentimento livre e esclarecido com 

elaboração de procedimentos, busca teórica e definição de categorias. Enfatizamos 

que a utilização de um protocolo de observação facilita na codificação dos 

comportamentos observados conduzindo os pesquisadores a uma discussão mais 

fidedigna dos resultados, bem como dos profissionais da educação ter uma postura 

investigativa para compreender a complexidade da natureza infantil e favorecer o 

enriquecimento das competências imaginativas das crianças por meio do brincar.  

Agradecimentos: A PROEX  UEL 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CANTO CORAL. 

 

1Heloisa Bezerra Trida, 1Miriam Kawabata de Almeida, 1Thayse Rodrigues da 

Silva, 2Heloiza Branco, UEL. 

1Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2Docente da 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Área Temática: Cultura 

Número do Cadastro do projeto na PROEX/UEL: 01767 

 

O Grupo vocal A VOZ DE ROSA é uma ação do projeto de extensão OCA, do 

Departamento de Música e Teatro da UEL. Proporciona experiências de educação 

continuada em educação musical, canto e regência coral aos alunos interessados. 

Estas experiências se dirigem ao grupo coral feminino, formado por mulheres tanto 

da comunidade universitária quanto da comunidade externa. Os alunos participam 

do coral e preparam atividades que são desenvolvidas junto ao grupo. Cada aluno 

participante elege a área de trabalho em que tem interesse e possibilidade de atuar. 

Em 2016 as áreas escolhidas foram a educação musical das cantoras, a preparação 

vocal e a execução de ensaios de naipes das peças em montagem. A preparação 

das atividades é supervisionada pela professora orientadora, assim como sua 

aplicação. Nas palavras da discente Thayse, “a participação no projeto OCA tem 

me proporcionado um refinamento da percepção musical, tanto rítmica quanto 

melódica, bem como do ensinar, da maneira de agir com os alunos, de preparar as 

atividades e da avaliação de como eles estão evoluindo”. A participação dos alunos 

neste projeto tem o efeito de juntar o aprendizado das várias disciplinas do curso, 

com foco em aprender a ensinar no campo do ensaio coral.  
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EFEITO COMPARATIVO DO PESO, EM MACHOS NELORE, OBTIDO 

ATRAVÉS DE PESAGEM EM BALANÇA DIGITAL E FITA TORÁCIA DE 

PESAGEM 

 

1* André Hiroshi Quadros Watanabe, 2 Heloise Manchini, 3 Wilmar Sachetin Marçal 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de 
Graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná, 3 Docente da 

Universidade Estadual de Londrina, * Apresentador 

 
Área Temática: 4 - Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01856 
 

 
O Brasil ocupa hoje um papel de destaque no mercado mundial de produtos de 

origem bovina e  estima-se que possua um efetivo aproximado de 212,3 milhões de 

cabeças, sendo o segundo colocado no ranking mundial, atrás somente da Índia. 

Devido a essa representatividade faz-se necessário à uniformização de 

metodologias para avaliação do animal vivo, carcaças e carne produzida, visto que, 

a determinação do peso corporal dos animais é importante para avaliar o 

crescimento e o estado nutricional, administrar adequadamente remédios e 

parasiticidas, ajustar o arraçoamento e estabelecer o valor do animal para abate. 

No entanto, a campo a realidade é outra visto que, muitas são as propriedades que 

não dispõem de balanças para pesagem dos animais, devido a alguns fatores, seja 

pelo preço inacessível a pequenos produtores ou pelo estresse causado aos 

animais. Sendo assim, existem outras formas para avaliar o peso corporal sem o 

uso de balanças, realizado através de suas medidas corporais. As mais 
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mencionadas na literatura são, o comprimento corporal, a altura da cernelha e da 

garupa e o comprimento da garupa. No presente estudo, investigou-se outro método 

empregado para avaliação do peso corporal sem a necessidade do uso de balança, 

a fita torácica para pesagem de bovinos, considerada um método indireto, de baixo 

custo e menos estressante. De acordo com a literatura, tal método consiste em uma 

fita de medição colocada em torno da circunferência do tórax do animal, capaz de 

estimar o peso através do perímetro torácico, sendo que as equações de estimativa 

do peso pelo perímetro torácico correspondem a um peso vivo estimado a partir de 

medidas de 5.723 novilhas em fazendas comerciais na Pensilvânia- EUA. Neste 

trabalho, avaliaram-se os pesos corporais de 46 machos Nelore de excelência 

zootécnica, com idade entre 15 a 17 meses, provindos da fazenda Cachoeira 2C, 

localizada no município de Sertanópolis - PR, obtidos através do emprego da fita 

torácica de pesagem para bovinos e pesagem em balança digital. O objetivo foi 

verificar se houveram diferenças significativas entre os pesos obtidos nesses dois 

métodos, a fim de avaliar a eficácia e credibilidade do emprego da fita torácica de 

pesagem. Executando-se um Teste “t” de Student, com um nível de significância de 

5% (0,05) a fim de comparar uma possível variação entre duas médias, sendo a 

primeira referente ao peso corporal obtido em balança digital (T1), e a segunda 

referente à medição feita com a fita torácica de pesagem para bovinos (T2), notou-

se que houve variações na média (T1 = 411,5 / T2 = 394,7173913), variância (T1 = 

1619,411111 / T2 = 2367,14058) e no desvio padrão (T1 = 40,24 / T2 = 48,65) e que 

além disso, o valor de P foi maior que 0,05 (0,074771791), ou seja, não houve 

diferenças significativas entre os métodos comparados. Assim é possível afirmar 

que o uso da fita torácica para avaliação do peso corporal de bovinos é um método 

alternativo eficiente e de boa credibilidade, sendo uma ferramenta que pode ser 

empregada pelos produtores rurais com segurança. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, Fazenda 

Cachoeira 2C por disponibilizar os animais para realização deste estudo. 
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EFEITOS DO EXCESSO E DA AUSÊNCIA DO AMOR DA MÃE NOS ESTÁGIOS 

INICIAIS DO DESENVOLVIMENTO: ESTUDOS DE CASO 

1,4 Amauri Pereira Cardoso Junior , 2 Sandra Aparecida Serra Zanetti, 3 Maíra 
Bonafé Sei 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Professora da Universidade Estadual de 

Londrina, 4Apresentador 
 

Área Temática: Saúde da Família  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01901 
 
Este trabalho analisou duas triagens estendidas e interventivas atendidas no projeto 

de extensão “Grupo Terapêutico de Mediação para pais de crianças encaminhadas 

para psicoterapia infantil no serviço-escola de Psicologia visando ao favorecimento 

de suas funções parentais”. O tema em comum aos dois casos é a função materna 

exercida em seus dois polos extremos: tanto na sua presença excessiva e 

superprotetora; quanto na sua ausência em termos de afeto e carinho, implicando 

numa falta de cuidados, deixando a criança sem o amor necessário para seu 

desenvolvimento. Ambos os casos se distanciam do cuidado materno 

“suficientemente bom”, preconizado por Winnicott, produzindo sintomas distintos 

para cada caso. No primeiro, a criança desenvolveu um sintoma na pele, 

denominado Dermatite Atópica Grave, tratando-se de um caso de 

psicossomatização grave. Segundo Winnicott, a condição psicossomática vem para 

tecer um vínculo entre corpo e mente quando houve falhas no processo de 

integração e personalização, evidenciando uma fragilidade do self e uma ameaça 

de desintegração. No ambiente em que esta criança cresceu, houve um 

favorecimento da presença excessiva da mãe diante da ausência da figura paterna. 

No segundo caso citado não foi diagnosticado nenhuma alteração orgânica, no 
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entanto, foi notado um posicionamento de recusa em falar da menina, que falava 

muito baixinho. Entendeu-se que a recusa da filha se equivalia à recusa da mãe em 

aceitá-la desde seu nascimento. Observou-se que a criança desenvolveu um falso 

self como um mecanismo de defesa diante de um meio ambiente que nunca 

favoreceu o aparecimento do seu verdadeiro self, o que promoveria o 

desenvolvimento da criatividade e da espontaneidade. Crestani aponta que fatores 

observados na relação mãe-filho, como a imersão fantasiosa da mãe na brincadeira 

da criança, a depressão puerperal e a impossibilidade discursiva da criança pela 

falta de espaço cedido pela fala da mãe são aspectos influentes nos distúrbios de 

linguagem. Dessa forma, concluímos, tal como aponta Winnicott, que a presença 

de cuidados adequados na primeira infância pela mãe são essenciais para o 

desenvolvimento saudável das crianças.  

 
Agradecimentos: PROEX pela concessão da bolsa. 
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ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO (POP) PARA O LABORATÓRIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DO 

HOSPITAL VETERINÁRIO UEL. 

1 Patrícia Mendes Pereira, 2 Melca Niceia Altoé de Marchi, 3 Patrick Eugênio Luz, 

3,4  Mariana Montanari Angelo. 

 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Mestranda da Universidade 

Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina 4 Apresentador 

 

Área Temática: Saúde 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1753 

 

A medicina transfusional veterinária se iniciou na década de 50, atualmente existem 

bancos de sangue de cães em vários países, o que possibilitou a prática com maior 

frequência.  A transfusão sanguínea em pequenos animais é cada vez mais utilizada 

como terapia emergencial. O objetivo de elaborar um manual de Procedimento 

Operacional Padrão (POP) para o Laboratório de Medicina Transfusional do 

Hospital Veterinário da UEL – Projeto Vida visa descrever detalhadamente o 

trabalho que deve ser executado para o alcance da uniformização e padronização 

dos procedimentos, assim, facilitando o processo de transfusão sanguínea que é 

tão comum na rotina clínica. Na medicina humana, os serviços de hemoterapia 

possuem um manual de procedimento operacional padrão cobrindo todas as 

atividades do ciclo do sangue desde a coleta de sangue até a transfusão. Este POP 
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teve como orientação o usado na hemoterapia humana, sofrendo as adequações 

necessárias para o Laboratório de Medicina Transfusional do Projeto Vida – UEL, 

contendo todos os procedimentos realizados no Banco de Sangue, como: a escolha 

e cadastro dos cães doadores, coleta do sangue, separação dos 

hemocomponentes, armazenamento das bolsas de sangue e transfusão sanguínea. 

Com a implantação do POP as ações de todas as equipes do Projeto Vida - UEL se 

igualaram, todos sabem os procedimentos que devem ser feito, como fazer e os 

materiais a serem utilizados. Assim, houve a melhoria na qualidade da coleta e no 

armazenamento das bolsas de sangue. Atualmente, o processo para a coleta de 

sangue tem a antissepsia adequada e padronizada, todos os cães doadores fazem 

exames para analisar possíveis doenças transmitidas pelo sangue. Isso contribuiu 

para o ensino dos alunos, informando e padronizando todo o trabalho feito pelos 

participantes do Projeto Vida – UEL, assim, faz com que o procedimento se torne 

mais rápido e eficaz. Portanto, melhora o controle de qualidade das bolsas de 

sangue, a qualidade de vida dos cães doadores de sangue e proporciona ao 

paciente que recebe transfusão sanguínea menos riscos de uma contaminação ou 

infecção.  

 

 Agradecimentos: A UEL por conceder a bolsa, a coordenadora do Projeto Vida – 

UEL, Professora Patrícia Mendes Pereira e todos envolvidos no projeto, guardiões 

e cães doadores. 
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EMPRESA JÚNIOR DE AGRONOMIA PRATICANDO A EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA. 

1 Adilson Luiz Seifert; 1 Cristiane de Conti Medina;  2 Barbara Bandelli Asanger; 2 

Natália Zavatieri;  2 Francine dos Santos Grosso; 2,3 Letícia Suemy Barreto 
Morimoto 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01835 
 
A CONSOAGRO surgiu a partir da iniciativa dos discentes do curso de 

Agronomia/UEL e tem como objetivo difundir a cultura empreendedora, oferecer 

assistência técnica e desenvolver projetos para entidades e sociedade em geral, 

estimulando a interação entre a teoria e a prática, estabelecendo um contato direto 

com problemas e situações da realidade do campo. O incentivo à criação e 

fortalecimento da CONSOAGRO e suas ações extensionistas é uma estratégia para 

combinar o conhecimento acadêmico e as demandas de mercado. Locais de 

atuação: Depto de Agronomia; Fazesc-UEL; Escola Municipal “Maria Carmelita” – 

Londrina PR; propriedades rurais; Instituições Públicas e Privadas. Atividades 

desenvolvidas: horta Pedagógica na Escola Maria Carmelita; organização de 

Evento: SACA – Semana Acadêmica do Curso de Agronomia; organização de Dias 

de Campo da CONSOAGRO; atividades sociais (doação de sangue, arrecadação 

de alimentos e brinquedos). População alvo: discentes e docentes do curso de 

Agronomia e áreas afins; técnicos extensionistas; produtores rurais de Londrina e 

Região; professores e alunos da rede municipal; Creches, Casa de Apoio a Idosos 

e Hospital Universitário/UEL. As ações extensionistas têm apresentado resultados 

satisfatórios, pois as atividades práticas promovem o desenvolvimento local e 
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regional. Todas essas atividades caminham ao lado da missão da CONSOAGRO 

que é despertar lideranças e consolidar parcerias, propondo soluções agronômicas 

responsáveis para a sociedade.  

 

Agradecimentos: PROEX/UEL.  
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EMPRESA JÚNIOR DE AGRONOMIA PRATICANDO A EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA. 

1 Adilson Luiz Seifert; 1 Cristiane de Conti Medina; 2 Barbara Bandelli Asanger; 2 

Letícia Suemy Barreto Morimoto; 2 Francine dos Santos Grosso; 2,3 Natália 
Zavatieri  

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01835 
 
 

A CONSOAGRO surgiu a partir da iniciativa dos discentes do curso de 

Agronomia/UEL e tem como objetivo difundir a cultura empreendedora, oferecer 

assistência técnica e desenvolver projetos para entidades e sociedade em geral, 

estimulando a interação entre a teoria e a prática, estabelecendo um contato direto 

com problemas e situações da realidade do campo. O incentivo à criação e 

fortalecimento da CONSOAGRO e suas ações extensionistas é uma estratégia para 

combinar o conhecimento acadêmico e as demandas de mercado. Locais de 

atuação: Depto de Agronomia; propriedades rurais; Instituições Públicas e Privadas. 

Atividades desenvolvidas: organização da “Semana de Recepção dos Ingressantes 

do Curso de Agronomia”; organização de cursos e palestras técnicas; organização 

e acompanhamento nos Dias de Campo; atividades sociais (doação de sangue, 

arrecadação de alimentos e brinquedos). População alvo: discentes e docentes do 

curso de Agronomia e áreas afins; técnicos extensionistas; produtores rurais de 

Londrina e Região; Creches, Casa de Apoio a Idosos e Hospital Universitário/UEL. 

As ações extensionistas têm apresentado resultados satisfatórios, pois as 

atividades práticas promovem o desenvolvimento local e regional. Todas essas 
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atividades caminham ao lado da missão da CONSOAGRO que é despertar 

lideranças e consolidar parcerias, propondo soluções agronômicas responsáveis 

para a sociedade.  

 

Agradecimentos: PROEX/UEL.  
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EMPRESA JÚNIOR DE AGRONOMIA PRATICANDO A EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA. 

1 Adilson Luiz Seifert; 1 Cristiane de Conti Medina;  2 Natália Zavatieri; 2 Letícia 

Suemy Barreto Morimoto; 2 Francine dos Santos Grosso; 2,3 Barbara Bandelli 

Asanger 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01835 

 

A CONSOAGRO surgiu a partir da iniciativa dos discentes do curso de Agronomia/UEL e 

tem como objetivo difundir a cultura empreendedora, oferecer assistência técnica e 

desenvolver projetos para entidades e sociedade em geral, estimulando a interação entre 

a teoria e a prática, estabelecendo um contato direto com problemas e situações da 

realidade do campo. O incentivo à criação e fortalecimento da CONSOAGRO e suas ações 

extensionistas é uma estratégia para combinar o conhecimento acadêmico e as demandas 

de mercado. Locais de atuação: Depto de Agronomia/Sede da CONSOAGRO; Colégio 

Estadual “Osmar Guarcy Freire”, Apucarana-PR; propriedades rurais; Instituições Públicas 

e Privadas. Atividades desenvolvidas: organização de cursos e palestras técnicas; 

organização e acompanhamento nos Dias de Campo; assessoria técnica na área 

agronômica em parceria com Projeto de Extensão da UNESPAR; organização do Processo 

Seletivo para participação da Empresa Júnior; atividades sociais (doação de sangue, 

arrecadação de alimentos e brinquedos). População alvo: discentes e docentes do curso 

de Agronomia e áreas afins; técnicos extensionistas; produtores rurais de Londrina e 

Região; professores e alunos da rede estadual (Apucarana-PR); Creches, Casa de Apoio a 
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Idosos e Hospital Universitário/UEL. As ações extensionistas têm apresentado resultados 

satisfatórios, pois as atividades práticas promovem o desenvolvimento local e regional. 

Todas essas atividades caminham ao lado da missão da CONSOAGRO que é despertar 

lideranças e consolidar parcerias, propondo soluções agronômicas responsáveis para a 

sociedade.  

 

Agradecimentos: PROEX/UEL.  
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ENCONTROS DO GRUPO DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE O MEIO 

AMBIENTE - GEAMA EDIÇÃO PALESTRAS 2016 

1,3 Princielle da Silva Souza, 2 Patrícia de Oliveira Rosa-Silva 
 

1 Discente de Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Londrina, 2 

Docente da Universidade Estadual de Londrina, ³ Apresentadora 
 

 
Área Temática: Meio Ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1770 
 
 

O Grupo de Estudos Avançados sobre o Meio Ambiente da UEL (GEAMA) é 

responsável pela disseminação de ações ambientais que permitem o diálogo entre 

a Universidade e a comunidade. Uma dessas ações é o GEAMA Edição Palestras, 

que acontece anualmente e traz para o debate assuntos relacionados ao meio 

ambiente. Nesse ano, a Edição Palestras teve como central o tema “Diálogos com 

a Educação Ambiental: ações e desafios”. Foram seis encontros, sendo os quatro 

primeiros, em forma de mesa de diálogos, com a abordagem do tema em um dado 

contexto organizacional, e os dois últimos, de caráter prático, por meio de minicurso, 

vivência e apresentação de trabalhos. O evento, como um todo, contou com a 

participação de 30 multiplicadores, aproximadamente. O primeiro encontro, 

intitulado “Ações e desafios da Educação Ambiental no ensino superior”, ocorreu no 

dia 30 de junho. Educadores do ensino superior trouxeram experiências de como a 

educação ambiental é desenvolvida em suas instituições, estando presentes 

docentes do Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL), da Faculdade Pitágoras e da 

própria UEL. O segundo encontro, em 22 de julho, revelou as “Ações e desafios da 

Educação Ambiental no contexto das ONGs”, contando com a participação de 
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representantes de três instituições: a Emaús Sustentabilidade, o Grupo Escoteiro 

Verde Vale de Londrina (GEVV) e a Associação Mãos Estendidas (AME). O terceiro, 

em 02 de setembro, com o tema “Ações e desafios da Educação Ambiental no 

contexto das escolas”, abordou as iniciativas da educação básica, com a presença 

da Secretária Municipal de Educação de Londrina, do Instituto Federal do Paraná – 

Campus Londrina, do Colégio Estadual do Patrimônio Regina (rural da zona sul de 

Londrina) e do Colégio Estadual Osmar Guaraci Freire, de Apucarana. No quarto, 

em 30 de setembro, foram abordadas as “Ações e desafios da Educação Ambiental 

não formal”. O encontro contou com a presença de representantes da Secretaria 

Municipal do Ambiente de Londrina - SEMA, do Consórcio para Proteção Ambiental 

da Bacia do Rio Tibagi - COPATI, do Jardim Botânico de Londrina e da Fazenda 

Bimini de Rolândia. O quinto, teve como tema a “Reflexão-ação nas atividades de 

Educação Ambiental” e foi realizado em duas etapas no dia 07 de outubro. Pela 

manhã, com o minicurso “A análise da paisagem urbana através do desenho in 

loco”, por Patrick Rocha, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEL. À tarde, a 

vivência no Parque Estadual Mata dos Godoy, região sul do município de Londrina. 

O último encontro, em 21 de outubro, foi o momento de apresentação de trabalhos 

dos inscritos na Edição, para culminar com as “Experiências de ações em Educação 

Ambiental”. Foram apreciadas práticas que contribuem à reflexão e ao avanço da 

construção da Educação Ambiental nos mais diferentes contextos educacionais. 

Com a apreensão global dos encontros, por fim, é possível vislumbrar uma 

Educação Ambiental multifacetada e que ovaciona por parcerias para superar os 

diferentes desafios. 

 

Agradecimentos: Às instituições parceiras do GEAMA; À Universidade 

Estadual de Londrina pela concessão de bolsa PROINEX/UEL e ao Fundo de 

Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (FAEPE) da Universidade. 
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ENDOCRINO-DERMATOLOGIA EM GATOS E CÃES NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

¹ Professor Dr. Marcelo de Souza Zanutto, ² Professora Ms. Giovana Wingeter Di, 3 

Discente e apresentadora Millena Cristina Urbano de Mello 

 

 

Área Temática: Saúde  

 

Número de Cadastro do Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1599 

 

 

O projeto abrange questões mais vastas relacionadas as enfermidades endócrinas 

e dermatológicas que permeiam a rotina diária do médico veterinário, nos diversos 

ramos que essa profissão incorpora. O maior contato com tais afecções permite a 

complementação e solidificação do conhecimento nesta aréa, já que há o 

acompanhamento durante toda a evolução do caso, desde a anamnese com o 

proprietário, exames físicos, coleta de materiais para exames complementares, e 

discussão do caso levando à um direcionando clínico, e melhor abordagem 

terapêutica e prognóstica. 

A parte laboratorial, consiste na análise do material coletado durante a consulta 

clínica ou no momento da intervenção cirurgical, dessa forma podem ser de origem 

citológica ou histopatológica. Em casos de óbitos, são realizadas necrópsias para 

maior esclarecimento quanto as possíveis causas deste ocorrido, através da coleta 

de pequenos fragmentos de tecidos, que posteriormente serão analisados. 
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Cada um desses materiais passam por protolocos diferentes de fixação e coloração, 

até poderem ser analisados microscopicamente, e obterem um resultado final. 

Para materiais advindos de citopunções por agulha fina, é realizado inicialmente a 

fixação do mesmo com metanol, e após a evaporação deste é feita a coloração com 

Giemsa, e posteriormente a análise microscópica. 

Quanto as amostras de tecidos advindos pela exerese cirúrgica ou pela coleta em 

necropsia, essas são fixadas em formol 10%, após são cortadas de forma que 

caibam em pequenos cassétes, e desidratados em uma bateria de soluções 

alcoólicas que possuam concentrações crescentes do alcoól, em seguida estes 

fragmentos são incluídos em parafina e seccionados no micrótomo sobre uma 

lâmina, depois submetidas ao método de coloração hematoxilina e eosina, podendo 

finalmente serem analisadas através do microscópio óptico. 

Durante o período do projeto foram analisadas aproximadamente quatro leituras de 

lâminas citológicas e a realização de ao menos uma necropsia, diariamente. 

Quando não haviam materiais do projeto a serem analisados, eram processados os 

materiais da rotina do laboratório de patologia animal, auxilando assim na 

compreensão dos procedimentos como um todo, além da aquisição de maior prática 

na interpretação das lâminas, e habilidade na compressão de particularidades que 

certas doenças possuem. 

Este projeto favoreceu maior coesão entre a parte clínica e laboratorial, conferindo 

desenvolvimento e fidedignidade aos resultados e tratamentos. 
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As enfermidades dermatológicas representam 30% dos atendimentos na rotina das 

clínicas veterinárias de animais de companhia, com elevada importância das 

dermatites parasitárias, destacando os ácaros causadores de sarna, pela sua alta 

ocorrência e o potencial zoonótico de algumas dessas sarnas. A relação e contato 

entre o homem e animal tem se estreitado a cada dia mais, dessa forma, é 

imprescindível que se tenha maior conhecimento sobre as doenças que acometem 

os animais e podem ser transmitidas ao ser humano. O presente trabalho, através 

do projeto intitulado “endócrino-dermatologia em gatos e cães no Hospital 

Veterinário da Universidade Estadual de Londrina”, teve por objetivo, por meio de 

um estudo retrospectivo e atual, verificar a presença de sarna, bem como suas 

características e freqüência na população de cães e gatos, no município de 

Londrina, estado do Paraná. Por meio da análise de prontuários de animais 

atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, com 
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raspado positivo para sarnas, foram coletados dados como: espécie, raça, sexo, 

idade, tipo de lesões, distribuição e localização das mesmas, além de presença e 

grau de prurido, comprimento de pelame para os animais com raça definida, 

sazonalidade e presença de lesões em proprietários. E por meio de avaliação 

estatística analisou-se a relação entre as variáveis citadas e as sarnas estudadas.  

Além desse estudo, o projeto também possibilitou participar da rotina de 

atendimentos de casos dermatológicos e endocrinológicos realizados pelos 

residentes do Hospital Veterinário, por meio de discussão, realização de 

atendimentos e discussão de casos, de forma que os conhecimentos adquiridos 

durante a graduação fossem complementados. Esse contato entre aluno e cotidiano 

de atendimentos do Hospital permite que o mesmo adquira maior ciência sobre 

diagnostico, condutas terapêuticas específicas, consolidando o conhecimento 

teórico adquirido em aula. O projeto também possibilita maior contato com a 

população, auxiliando-a, junto ao residente, através de informações sobre formas 

de prevenção de doenças e tratamento de seus animais. 

Através do levantamento retrospectivo de casos de sarnas demodécica, sarcóptica, 

notoédrica e otodécica em cães e gatos, atendidos no Hospital Veterinário da 

Universidade Estadual de Londrina, com ocorrência atual e retrospectivo verificou-

se que nos últimos 11 anos foram atendidos um total de 396 casos, de forma que 

383 eram cães e 13 gatos. A freqüência de sarna demodécica foi maior em cães, 

com 341 cães parasitados (89%), sendo pouco expressiva em gatos, com apenas 

um (7,7%) gato acometido.  Assim como a sarcóptica, que foi a segunda de maior 

ocorrência em cães, com freqüência de 36 (9,4%) cães e acometeu apenas um 

(7,7%) gato. Os gatos tiveram maior prevalência da sarna notoédrica, com sete 

(53,9%) gatos parasitados. Já a otodécica apresentou menor índice de 

acometimento em cães, representado três (0,8%) cães parasitados, afetando um 

índice maior de quatro (30,7%), dos gatos. Foi feita avaliação estatística somente 

das sarnas demodécica e sarcóptica em cães, pelo fato de que a otodécica em cães 

e demais sarnas em gatos apresentaram valores insignficantes. Dessa forma, a 

sarna demodécica apresentou maior ocorrência em cães menores 12 meses, 

durante o inverno, com maior freqüência de lesões multifocais, principalmente em 

região cefálica, caracterizadas por alopecia (p<0,05). Já a sarna sarcóptica 

acometeu mais animais de pelame longo, representada por lesões alopécicas e 
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crostosas, causando prurido intenso na maioria dos animais (p<0,05). Demais 

características não tiveram diferenças significativas. 

O levantamento sobre as sarnas foi de grande importância para conhecimento das 

características de ocorrência da sarna no Hospital Veterinário da Universidade 

Estadual de Londrina, contribuindo com informações sobre essa doença. Além de 

que, através do projeto há enriquecimento sobre a formação dos alunos que fazem 

parte do projeto, auxilio aos residentes nos atendimentos dos casos e 

disponibilização de informação à população com relação a medidas de prevenção 

e cuidados para com seus animais e até mesmo com a própria saúde. 

Agradecimentos: Ao programa de iniciação extensionista - PIBEX/Fundação 

Araucária pela concessão da bolsa e ao Professor Doutor Marcelo de Souza 

Zanutto, pela confiança  em mim depositada. 
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 A alta prevalência de doenças endócrinas e dermatológicas nos animais de 

companhia fez com que essas afecções se tornassem umas das principais queixas 

de proprietários ao médico veterinário. Com isso há um aumento na importância na 

área dermatológica tanto para os clínicos como para os patologistas veterinários. 

Animais que apresentam doenças dermatológicas podem ser diagnosticado 

clinicamente ou o diagnóstico pode ser confirmado através de exames citológicos, 

histopatológicos (biópsias) e caso o animal venha a óbito através da necropsia. 

Essa relação entre o clínico e o patologista apresenta uma grande importância, pois 

permite um tratamento mais completo e direcionado à afecção em questão. O 

objetivo desse projeto é um melhor preparo na formação de alunos que possuem 

afinidade pela área de dermatologia veterinária, sendo assim promover aos 

graduandos uma vivencia no atendimento de pacientes “dermatológicos” através do 

acompanhamento das consultas, coleta de material para analises e prescrição de 

tratamento, também oferece uma experiência no diagnóstico laboratorial para os 

alunos envolvidos no laboratório de patologia animal, como a recepção e preparo 

do material coletado pelos clínicos, analise de lâminas e discussão dos casos e 
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acompanhamento do diagnóstico final. O exame citológico é um dos principais 

exames na confirmação de diagnóstico, e é também um dos exames mais presentes 

na rotina laboratorial. Para a realização do exame citológico é necessário a 

recepção e devida identificação das lâminas com material coletado, após o 

recebimento as lâminas são fixadas em álcool metílico, em seguida a lâmina passa 

pelo processo de coloração do tipo Giemsa por 30 minutos, após esse período pode 

se fazer a lavagem e leitura da lâmina, essa rápida coloração e leitura caracterizam 

um dos principais pontos positivos do exame citológico. Um tipo comum de biopsia 

realizada em pacientes com doenças dermatológicas é a coleta de material com 

punch que propicia uma analise de todas as camadas da pele. Neste exame a 

fixação é realizada com formaldeído 10% e após o tempo de fixação o material 

passa por uma bateria de inclusão (onde o material será desidratado e incluso em 

parafina), em seguida a esse processo o material é cortado e desparafinizado e 

passa pelo processo de coloração de Hematoxilina e Eosina (H.E.), uma vantagem 

do exame histopatológico é que ele permite uma melhor analise do tecido, porém 

sua desvantagem é o tempo para o resultado final, uma vez que o exame passa por 

um processo mais longo de fixação/coloração.  Durante o período de 07/01/2016 a 

08/03/2016 foram acompanhados cerca de quatro exames citológicos e uma 

necropsia por dia de participação no projeto. Com o projeto podemos confirmar que 

as afecções dermatológicas estão cada vez mais presentes na rotina clínica e 

hospitalar, e que é necessária uma preparação mais especifica e uma maior atenção 

para essa área. 

 

 
Agradecimentos: A PROEX/UEL, pela concessão de bolsa. 

 

  



202 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

ENDOCRINO-DERMATOLOGIA EM GATOS E CÃES NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

¹ Professor Dr Marcelo de Souza Zanutto, ² Discente e apresentadora Gabriela 

Moreira Mondek. 

 

1 Docente do Departamento de Clínicas Veterinárias da UEL 

2 Discentes de Graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

Área Temática: Saúde 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01599 

 

A evolução da Medicina Veterinária, especialmente no atendimento e tratamento 

especializado de doenças, é notória. A crescente exigência, por parte do mercado, 

por um atendimento específico e os avanços científicos possibilitaram o surgimento 

das especialidades veterinárias, dentre elas, a endocrinologia. Ao conhecer a áreas 

com profundidade, o médico veterinário tem a possibilidade de oferecer ao seu 

paciente melhores condições de atendimento, além de agregar maior valor ao seu 

trabalho. O entendimento das enfermidades endócrinas veterinárias é de relevante 

importância ao clínico veterinário, tendo em vista a gravidade a que podem chegar 

os quadros, a variedade de sinais clínicos e apresentações das enfermidades e os 

efeitos que a falta de diagnóstico e correta terapêutica podem causar nos animais 

acometidos. O projeto intitulado “endócrino-dermatologia em gatos e cães no 

Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina”, tem por objetivo 
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oferecer o conhecimento específico sobre diversas enfermidades endócrinas não 

discutidas durante a graduação, a fim de desenvolver a capacitação e o 

aprimoramento dos alunos, residentes, estagiários e bolsistas envolvidos no 

atendimento ambulatorial e cirúrgico dos casos encaminhados ao projeto. Por meio 

do conhecimento aprofundado dos sinais clínicos correspondentes às enfermidades 

e de discussões de caso periódicas, eram levantadas as suspeitas diagnósticas. O 

estudo da endocrinologia pode ser considerado complexo pois envolve diferentes 

cascatas de atuação de hormônios, os quais têm efeito em diversos sistemas do 

organismo animal. Desequilíbrios hormonais tem causas variadas e é crucial a 

investigação da origem do desequilíbrio, além do estudo de fatores predisponentes. 

Por meio do conhecimento desses dados é possível realizar a escolha dos exames 

complementares, que compreendem hemograma, perfil bioquímico, urinálise, 

aferição de pressão arterial sistêmica, interpretação de laudos de exames de 

imagem, biópsia e testes hormonais. E por meio da interpretação dos exames, eram 

estabelecidos os diagnósticos. Ao final, a casuística foi, 41,1% de diabetes melittus, 

35,3% de hiperadrenocorticismo, 6% de hipotireoidismo e 17,6% de etiologias 

diversas. Espera-se, com a realização do projeto, despertar interesse relacionados 

à especialidade nos participantes; agregar maiores conhecimentos da área aos 

participantes e possibilitar a escolha de uma conduta clínica direta com ênfase na 

escolha do melhor teste diagnóstico, levando em conta fatores relacionados ao 

proprietário (disponibilidade de tempo, relação custo-benefício dos tratamentos) ao 

animal (temperamento, peculiaridades da espécie, sexo, raça e idade); além de 

possibilitar a avaliação da casuística atendida e o desenvolvimento de pesquisas 

científicas a ela relacionadas.  
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(PROINEX) pela concessão da Bolsa e ao Professor Doutor Marcelo de Souza 

Zanutto, pela confiança em mim depositada e dedicação ao projeto. 
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O ensino de microbiologia no ensino médio é abordado de forma teórica e 

superficial. Os diferentes microrganismos não causam somente malefícios, porém 

são benéficos ao ser humano em diversas áreas da saúde, indústria e também para 

o meio ambiente. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar 

para alunos de ensino médio, de uma escola pública da cidade de Londrina (PR), a 

importância dos microrganismos em seu dia – a – dia, por meio de resolução de 

problemas e atividades práticas. Com a supervisão de docentes, os pós-graduandos 

e graduandos do Departamento de Microbiologia, do Centro de Ciências Biológicas 

(CCB) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), elaboraram e ministraram aulas 

teóricas e práticas para 54 alunos. Na aula teórica foi aplicada uma situação 

problema, cujo tema foi “Biodiversidade Microbiana”, utilizando a metodologia 

conhecida por PBL (Problem-Based Learning). Na atividade prática, foi passado um 

vídeo educativo que aborda a técnica de coloração de Gram, os alunos realizaram 

a coloração de lâminas com esfregaço pronto (contendo bactérias e fungos da 



205 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

microbiota, já fixados e mortos) e as visualizaram com auxílio do microscópio óptico. 

Ao final da aula um questionário de múltipla escolha foi aplicado, a fim de analisar 

a percepção dos alunos quanto à maneira que o conteúdo foi abordado. Foram 

coletados os seguintes dados: 85% dos alunos relataram facilidade em 

compreender o conteúdo pelo método baseado em problemas, em comparação a 

metodologia tradicional; 94% relataram que se tornaram mais ativos para buscar o 

conhecimento e 96% repetiriam o mesmo formato de aula para outros assuntos das 

ciências biológicas. Dessa maneira, esta ação trouxe uma nova perspectiva para 

que o aluno compreenda o tema abordado e, as atividades práticas despertam o 

seu interesse e favorece a busca pelo conhecimento, contribuindo para a formação 

de cidadãos mais conscientes. Além do mais, este trabalho de extensão aproxima 

a comunidade acadêmica e a população, para que juntas possam debater questões 

importantes dentro da microbiologia que são de interesse público.  
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Na pecuária bovina, ainda é premissa qualificar a mão de obra rural, para minimizar 

perdas de modo geral. Os melhores resultados científicos e tecnológicos serão 

sempre mais facilmente adquiridos, se todos os atores da bovinocultura estiverem 

envolvidos, treinados e em perfeita sinergia. Nesta ótica, surgiu em 2010 na 

Universidade Estadual de Londrina o projeto de extensão Escola De Capatazes, 

com cursos práticos e de orientação individualizada. Os ensinamentos, tanto para 

os encarregados da lida do gado, quanto para os alunos dos vários Colégios 

Agrícolas brasileiros, são relacionados ao eco comportamento bovino, respeitando-

se a fisiologia do animal, com ensinamentos de manejo racional, abordagem 

semiológica e, principalmente, sem competitividade entre “peões”, pois o sucesso 

dos trabalhos deve estar na qualidade e não na velocidade dos serviços. Os cursos 

são gratuitos e ocorrem na sede da Escola, situada na Fazenda Cachoeira 2C, em 

Sertanópolis, no Paraná, mas também de modo itinerante em localidades rurais que 

possuam condições para os treinamentos práticos, independente da distância. O 

número máximo por turma é dez participantes e todo material utilizado é novo e 

descartável. Neste aspecto, os participantes recebem orientações sobre logística 

reversa, possibilitando agregar valor de ganho no conteúdo do lixo rural. Há, ainda, 
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ensaios de primeiros socorros em bovinos, com ênfase em terapêutica por vias 

alternativas, bem como ações práticas e reais de manejo racional em mangueiras, 

troncos e bretes, com orientação de vacinação, medicação, embarque e 

desembarque sem estresse e sem contusões nas carcaças. O modelo “porteira 

aberta” é proibido nas diretrizes pedagógicas da Escola. Os participantes recebem 

esclarecimentos sobre campo de visão dos bovinos, zona de fuga, audição e 

reações a estímulos. Também se orienta sobre os produtos básicos para 

manutenção de “farmacinha-veterinária”, treinamento para melhor manejo 

terapêutico também com produtos controlados, como carrapaticidas e similares. O 

projeto ainda enfatiza os aspectos higiênico-sanitário dos participantes na 

prevenção de sua própria saúde. Os resultados de cinco anos demonstraram escala 

progressiva de participantes, com aprimoramento profissional, promovendo, ainda, 

as correções de vícios e crendices, algumas comuns no meio pecuário. Nos ensaios 

há motivação para se entender aspectos diretamente relacionados ao bem-estar 

animal, com preceitos explicados de modo técnico, mas passíveis de entendimento 

pelo público alvo, que muitas vezes não possui instrução de alfabetização. As ações 

realizadas pela ESCOLA DE CAPATAZES já foram apresentadas a 4367 pessoas 

através de 28 palestras e três workshops em Sindicatos Rurais, Colégios Agrícolas, 

Universidades e fazendas interessadas. Já foram realizados 26 cursos para 

capatazes e 24 para alunos de Colégios Agrícolas, compreendendo 18 municípios 

no estado do Paraná; 06 no estado de São Paulo; um em Mato Grosso e um no 

estado de Santa Catarina. Produziram-se também alguns trabalhos científicos para 

disseminação educativa e de iniciação científica aos graduandos, permitindo a 

concessão de bolsas de estudos. Sob a ótica pedagógica, os alunos-estagiários 

participantes, adquiriram a oportunidade de presenciar e vivenciar aspectos antigos 

de condutas práticas baseadas no empirismo, podendo então, conhecer, respeitar 

e corrigir aqueles tópicos que a ciência já demonstrou conhecimento pleno, 

absorvido por eles na Universidade. Esta constatação permitiu melhorar o 

relacionamento entre o futuro profissional e capatazes, nascendo naturalmente o 

respeito pela permuta de conhecimentos. Aspecto de notória observação tem sido 

a motivação herdada pelos capatazes que, com alguns ensinamentos, sentem-se 

valorizados na rotina e no cotidiano da lida com os bovinos. Por fim, o conhecimento, 
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como forma transformadora, melhorou o rendimento dos serviços e a lida diária dos 

serviços na fazenda, com motivação pela educação. 
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Projeto criado com o intuito de levar ao trabalhador rural conhecimentos teórico-

práticos de atendimentos emergenciais antes da chegada do médico veterinário, 

como também a propagação de conhecimentos de forma a educar os capatazes, 

desde prevenção de doenças no rebanho, como do próprio trabalhador, e ainda, 

melhorar as formas de manejo, visando o bem-estar animal. Realizado em formato 

de curso, o projeto cria interações entre os capatazes, como conversas e 

esclarecimentos, de forma simples, de quais atitudes devem ser tomadas nas 

situações mais frequentes das propriedades, e com essa troca de conhecimentos é 

feito correções com base aos conhecimentos errôneos que são gerados por mitos 

e crendices que prevalecem fortemente no meio rural. Com esses conhecimentos o 

trabalhador facilita seu trabalho, reduz as perdas decorrentes por demora no 

atendimento de emergência ou prática incorreta e também possibilita a integração 

com outros colegas de profissão sobre diversos assuntos relacionados ao meio rural 
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comum de trabalho. Representando a minimização das perdas no manejo do gado 

(rebanho) e consequentemente promover avanços na eliminação parcial e/ou total 

dos prejuízos aos produtores rurais, aos encarregados da lida com o gado nas 

propriedades rurais, sejam empresariais ou familiares, cabe uma importante função 

rotineira e ininterrupta, treiná-los e aperfeiçoá-los significa melhorias amplas, como 

por exemplo, bem-estar animal com melhor manejo dos animais evitando traumas 

e contusões; ambiente rural mais saudável com destino correto de lixo e resíduos; 

prevenção de doenças específicas dos animais; prevenção de doenças transmitidas 

dos animais para o próprio homem (zoonoses). Além disso, em toda propriedade 

rural é comum encontrarmos um expressivo arsenal de medicamentos e produtos 

de uso veterinário, pois alguns produtos são adquiridos sem a necessidade de 

receita profissional, todavia, esse também é um aspecto a ser melhorado do ponto 

de vista educacional, por essas e por outras, agregar ensinamentos a esses 

trabalhadores que atuam na linha de frente das propriedades rurais representa 

aplicar, na prática, o conhecimento como forma transformadora, melhorando o 

rendimento dos serviços motivados pela educação, num ambiente rural de criação 

de animais de produção é comum perceber algumas ações sendo efetuadas com 

base na boa intenção, mas em muitas delas há o empirismo dos capatazes,toda 

crença é merecedora de consideração, mas disseminar conhecimento educacional 

e cientifico ainda representa progresso nos ensinamentos profissionais ao ser 

humano, sobretudo para corrigir erros e vícios. No meio rural, incluindo a dinâmica 

da pecuária bovina, ainda deve-se preconizar a qualificação da mão de obra, 

visando minimizar perdas de modo geral e aumentar a lucratividade diante da 

pratica de criação de forma mais adequada. No momento em que cresce, a olhos 

vistos e em progressão geométrica, o rebanho bovino brasileiro, se faz necessário 

capacitar os encarregados da lida com os animais, sejam para exploração leiteira, 

sejam com destino a produção de carne, em busca de melhores resultados 

científicos e tecnológicos de forma facilitada, se torna importante que todos os 

atores da bovinocultura estejam envolvidos, treinados e em perfeita sinergia para 

um trabalho seguro e produtivo. Pela demanda real e evidente, surgiu em 2010 na 

Universidade Estadual de Londrina o projeto de extensão PROJETO CAPATAZ, 

com cursos modulares, práticos e de orientação individualizada e como fruto do 

projeto foi originado em 2014 a ESCOLA DE CAPATAZES, apresentando a mesma 
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visão do projeto, mas com o intuito acrescido de levar os ensinamentos tanto para 

os encarregados da lida do gado, quanto para os alunos dos vários Colégios 

Agrícolas do Paraná e estados vizinhos, sendo estes relacionados ao eco-

comportamento bovino, sempre respeitando-se a fisiologia do animal, com 

ensinamentos de manejo racional e sem competitividade entre “peões” e 

procedimentos especializados em emergências veterinárias. Durante esses dois 

anos de trabalho, os resultados demonstraram uma escala progressiva de sucesso, 

com aprimoramento profissional e correção de vícios e crendices no meio pecuário, 

além de atualizações terapêuticas com alternativas de fácil acesso e de modo 

prático. Contando com um número de participantes surpreendente e uma dinâmica 

pedagógica, foi permitido um marketing natural entre os encarregados do trabalho 

com os bovinos, disseminados entre eles e com estímulo a participação de novos 

interessados. Os cursos foram gratuitos e programados, havendo, além da 

exploração dos preceitos práticos, a padronização da “farmacinha veterinária” com 

ensinamentos preventivos e prescrições terapêuticas possíveis, enquanto o 

veterinário não chega à propriedade rural. Como metodologia, utilizando-se de 

diretrizes pedagógicas, os trabalhos da ESCOLA DE CAPATAZES, iniciaram com 

uma breve exposição teórica para maior interação humana, nas respectivas sedes 

dos sindicatos rurais patronais colaboradores, a fim de todos se conhecerem. Isso 

proporcionou uma descontração dos participantes, para se evitar a silenciosa 

competição entre os próprios capatazes, bem como evitar as barreiras virtuais entre 

o homem prático do campo versus à ciência e conhecimento do médico veterinário, 

quem em muitas vezes causam barreiras de comunicação e transferência de 

informações e conhecimentos. Com isso trabalhado, foram apresentados os 

objetivos dos treinamentos, de forma pormenorizada e com orientação 

individualizada, se fosse o caso. O projeto conta com a participação de docentes e 

alunos-estagiários, com atividades práticas em propriedades rurais selecionadas. 

Há ensaios simulados de primeiros socorros em bovinos, com ênfase em 

terapêutica por vias alternativas, bem como ações práticas e reais de manejo 

racional em troncos e bretes. Os participantes receberam esclarecimentos sobre 

campo de visão dos bovinos, zona de fuga, audição e reações a estímulos. Também 

se orientou sobre os produtos básicos de uma “farmacinha-veterinária”. Situações 

de utilização de determinados medicamentos, formas práticas de aplicações de 
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medicamentos, locais para realização de aplicações medicamentosas e seu 

treinamento de forma pratica, treinamento esse que propiciou melhor manejo 

terapêutico com produtos controlados, tanto na prescrição aos animais, quanto nos 

impactos ambientais, como por exemplo, carrapaticidas e similares. O projeto 

também enfatizou a necessidade contínua do aspecto higiênico-sanitário dos 

capatazes na prevenção de sua própria saúde, mantendo uma antissepsia e 

assepsia em todas as suas atividades manuais, a importância da utilização de 

materiais de uso descartável e individual para a sanidade do rebanho. Os alunos 

tiveram a oportunidade de presenciar e vivenciar aspectos antigos de condutas 

práticas baseadas no empirismo, podendo então, conhecer, respeitar e corrigir 

aqueles tópicos que a ciência já demonstrou conhecimento pleno, adquirido por eles 

na Universidade. Isto melhorou o relacionamento profissional, pois permitiu a 

permuta de conhecimentos. Utilizando o conhecimento como forma transformadora, 

como uma importante ferramenta de cidadania tendo como eixo a educação. Por 

isso, a Escola de Capatazes aperfeiçoa, na prática, de forma que se possa ampliar 

o sinergismo entre a extensão, ensino e pesquisa. Com o projeto de extensão sendo 

trabalhado com atividades extramuros, o corpo docente também recicla, pois o 

dinamismo na pecuária é sempre contínuo e de constante giro entre os 

trabalhadores e propriedades. E o corpo discente tem a oportunidade de ver e 

vivenciar o que aprendeu em sala de aula teórica, aplicando na forma pratica e com 

o contato de quem vive constantemente a realidade da pratica da atividade 

pecuária. Alunos interessados, estagiários e outros voluntários trabalham no 

reconhecimento das nuances da futura relação profissional. Com essa premissa é 

notório que haverá progresso na busca de um melhor manejo dos animais evitando 

traumas e contusões; ambientes rurais mais saudáveis. Os trabalhadores, 

conhecidos como capatazes, peões ou vaqueiros, frequentemente têm baixo grau 

de escolaridade, quando não, são analfabetos funcionais podendo causar prejuízos 

ao produtor, originando alguns gargalos como: morte dos animais por indigestão, 

devido ao excesso de ração administrada; castração errônea de bovinos machos; 

administração de medicamentos sem o devido cuidado de antissepsia levando a 

condenação de partes de carcaças, ou sem a correta interpretação e entendimento 

da prescrição profissional; descarte incorreto de carcaças, dejetos e medicamentos 

vencidos, levando a contaminação do solo e águas. A motivação de tal desafio, ou 
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seja, através do programa em questão, se deu em função de que os encarregados 

da lida com o gado nas propriedades rurais, uma importante função rotineira e 

ininterrupta, quase nunca são treinados e orientados e a prevenção de doenças 

especificas transmitidas dos animais ao homem, as conhecidas zoonoses e 

evitando as tão temidas queimadas. Outro problema comum são as chamadas 

“farmacinhas veterinárias” que consistem em um arsenal de medicamentos e 

produtos de uso veterinário e que são adquiridos facilmente sem receita e muitas 

vezes usados de forma inapropriada e impactante. Muitos produtos não são 

corretamente utilizados e descartados por falta de orientação básica. Por essas e 

outras razões, agregar ensinamentos a esses trabalhadores que atuam na linha de 

frente das propriedades rurais representa aplicar, na prática, o conhecimento como 

forma transformadora, melhorando o rendimento dos serviços e a preservação do 

meio ambiente, motivados pela educação. Já se observou o efeito multiplicador do 

aprendizado, com disseminação aos pares nas fazendas e colégios assistidos, 

permitindo o surgimento de novas lideranças na lida do gado. Também foi possível 

se planejar novos módulos para treinamento, conforme demanda apresentada pelos 

participantes que já realizaram a primeira etapa do treinamento. Vale destacar 

também que o desenvolvimento conjunto das atividades no seu eixo prático 

concorrerá de forma progressiva e construtiva para a melhoria da formação 

profissional dos estudantes de graduação envolvidos. Colaboram com esse 

propósito o fato da aproximação dos estudantes (futuros profissionais) com os 

capatazes, pois em algumas localidades ainda há receios de convívio, sobretudo 

pela experiência do capataz em contraste com a incipiente vida de formado do 

médico veterinário. Ademais os estudantes encontrarão aspectos antigos de 

condutas práticas podendo conhecer, respeitar e corrigir aqueles tópicos que a 

ciência já demonstrou conhecimento pleno, adquirido por eles nos bancos 

universitários. Até o momento, visando o efeito multiplicador, as disseminações 

teórico-práticas já foram feitas em cinco diferentes localidades do estado do Paraná 

e estados vizinhos, especificamente aos alunos do curso técnico em agropecuária, 

nos Colégios Agrícolas. O efeito multiplicador dos conhecimentos será ainda mais 

motivado pela distribuição do aprendizado a partir dos encarregados rurais aos seus 

respectivos pares subordinados. Formar lideranças qualificadas representará a 

disseminação do conhecimento em escala geométrica, cujos resultados irão 
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agregar ganhos reais a toda cadeia produtiva da pecuária bovina. Com o enfoque 

em unir universidade e o trabalhador rural, o trabalho de disseminação de 

conhecimentos, se mostrou de forma dupla, dos universitários aos capatazes, como 

também o inverso. Trabalhos assim, contribuem para a aproximação de uma mão 

de obra qualificada técnica-cientificamente e os reais trabalhadores diários com os 

animais, os capatazes. Com o avanço das capacitações, se faz notável a aplicação 

dos conteúdos desenvolvidos dentro das propriedades e a melhora no rendimento 

profissional e de qualidade da produção animal. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão de bolsa 
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ESCOLAS LONDRINENSES DA EJA: TEXTOS DA MÍDIA IMPRESSA NA 

FORMAÇÃO DE LEITORES E PRODUTORES TEXTUAIS 

 

Coordenador: LIDIA MARIA GONÇALVES 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 2034 

 

A mídia impressa auxiliando alunos da EJA para produzir e interpretar textos 

Brunna Batista Souza 

 

Estudante de graduação em Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade 

Estadual de Londrina 

 

O projeto visa utilizar a mídia impressa para auxiliar o aprendizado da língua 

portuguesa, levando para dentro da sala de aula jornais impressos e através deles 

estimulando uma reflexão sobre os principais temas sociais. 

A equipe é formada por três alunos da graduação em Letras e coordenados pela 

professora doutora em Letras, Lidia Maria Gonçalves. Os discentes desenvolvem 

uma proposta metodológica através de leituras e analise de textos de vários autores 

e discussões que envolvem publicações midiáticas, o que ajuda para terem uma 

base na criação de um projeto pedagógico para aplicar junto aos alunos da EJA. 

 O objetivo do projeto é estabelecer uma ligação entre os discentes do curso de 

Letras e os alunos da EJA, fazendo com que eles possam praticar e expor tudo o 

que estudaram e ajudar todas as pessoas que procuram uma chance melhor no 

mercado de trabalho a se preparem melhor para concursos e concorrem por 

exemplo ao vestibular. O que seria um grande avanço na vida de todos, atualmente 

cursar uma faculdade é algo que faz muita diferença, a grande dificuldade de todos 
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os que tentam entrar em um curso superior é a redação. A mídia impressa pode 

ajudar e muito, através dela podemos discutir questões ortográficas, e ensinar o 

melhor jeito para criar um texto que concorra com outros criados por alunos que 

cursaram a escola regular 

 O numero de pessoas matriculadas na EJA (Escola para jovens e adultos) tem 

aumentado nos últimos anos , são pessoas que ficaram muitos anos longe da escola 

e agora tentam correr atrás do tempo perdido. A crise financeira ajudou esse 

aumento na procura de vagas na EJA , muitos ficaram desempregados e para entrar 

novamente no mercado de trabalho, que se encontra cada vez mais seletivo, 

voltaram as salas de aulas para completar no mínimo o ensino médio. 

A língua portuguesa é de extrema importância, nos dias de hoje saber interpretar e 

produzir um texto de qualidade ajuda os alunos não só dentro da escola , mas 

contribui no processo de construção de cidadãos melhores. 
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ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ARQUITETURA E URBANISMO: APROXIMAÇÕES 

ENTRE ENSINO E PRÁTICA PROFISSIONAL 

1 Ananda Cristina de Oliveira, 1 Rafaela de Almeida Xavier, 1 Keilla Lopes da 
Costa, 1 Carla Carolina Silveira, ¹ Ingrid Prado Barbosa Tivanello, ¹ Renato 

Aparecido Barbosa, 1 Engilberto Leandro Starni dos Santos Mateus, ¹ Renan 
Amaro, ¹ Brenda Rayssa Santos, ¹ Samela Machado Onça, ¹ Naiara Lima, ¹ Dalva 

Prado, ¹ Rafael Woitas Dacal, ² Thamine de Almeida Ayoub Ayoub, ³ Renata 
Romagnolli Basso; 1,4 Elton Charles Pereira 

 
1 Discente de Graduação da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, ² Docente 

da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, ³ Coordenadora do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade norte do Paraná – UNOPAR, 4 

Apresentador  
 

Área Temática: (Arquitetura e Urbanismo) 
 

 
Pesquisas têm enfatizado a necessidade das instituições de ensino de buscar 

metodologias que unam as reflexões teóricas à realidade prática do fazer 

arquitetônico e é nesse sentido que foi criado o projeto de extensão "ETAU - 

Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo da Unopar", com o objetivo de colocar 

os alunos de arquitetura e urbanismo da Universidade Norte do Paraná de 

diferentes semestres em contato com situações da prática profissional, unindo 

questões téorico-conceituais, problemas reais de ordem prática e participação da 

comunidade. Para tanto, a metodologia adotada para o desenvolvimento no trabalho 

consiste na divisão em etapas de trabalho, que sempre tem início com a 

apresentação da demanda pela comunidade externa - são atendidas apenas 

demandas que comprovem a impossibilidade de contratação de um profissional - 

passa pelo processo de projeto e é finalizado com a apresentação do projeto pelos 

alunos à comunidade. Destaca-se dessas etapas a apresentação das propostas à 

comunidade - com o intuito de incluí-la no processo - e o exercício de projeto em 
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equipes. A participação do professor limita-se às orientações. Procurou-se destacar 

aqui os projetos já finalizados. O Projeto de Requalificação da Feira Livre de 

Arapongas foi desenvolvido a partir de solicitação da Prefeitura de Arapongas para 

problemas como a desorganização do cadastro dos feirantes e dificuldades na 

fiscalização, falta de espaço e ausência de identidade visual. Como resultado, com 

base em referências de outras experiências e consultas com os feirantes, chegou-

se em um projeto que abarcou tanto os aspectos administrativos como questões 

espaciais em diferentes escalas, como a disposição das barracas, projeto das áreas 

de circulação, projeto das barracas e identidade visual. O segundo trabalho consiste 

em um projeto para um ponto de conflito no trânsito de Londrina, no entroncamento 

da Av. Brasília com a Av. Rio Branco, solicitado pela Companhia Municipal de 

Trânsito Urbano - CMTU. A solução adotada contou com intervenção no local, 

alterando entradas e retornos em excesso, além de melhorias na escala do pedestre 

e demarcação de rotas alternativas que visaram diminuir o volume de veículos na 

Av. Rio Branco. O último trabalho é a elaboração do Roteiro Urbanístico e 

Arquitetônico - RUA, que visa orientar visitas técnicas ao repertório arquitetônico e 

urbanístico existente na cidade de Londrina. A demanda pelo projeto partiu da 

comunidade interna do curso, que buscava associar visitas ao conteúdo das 

disciplinas do curso. O roteiro elaborado consiste em uma plataforma online em que 

se consegue acessar informações sobre os espaços mais significativos para o 

estudo da arquitetura e do urbanismo e o mapeamento de rotas de visitação 

divididas por temáticas. Dessa forma, o Escritório Técnico têm sido considerado 

uma ferramenta ativa e eficiente no aprendizado dos alunos, tendo em vista o 

contato com a prática profissional e a contribuição à sociedade. 
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ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL: EXEMPLOS E APLICAÇÕES COM 

UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE R 

1 Mariana Ragassi Urbano, 1 Silvano Cesar da Costa, 1 Guilherme Biz, 1 Rodrigo 
Rossetto Pescim 

 
1 Professores do Departamento de Estatística da Universidade Estadual de 

Londrina 
 
 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02041 

 

Na análise de dados de experimentos, nas mais diversas áreas, invariavelmente é 

utilizado algum programa estatístico. Entre os inúmeros softwares disponíveis no 

mercado, tanto proprietário quanto livre, o R tem se tornado unanimidade entre os 

pesquisadores das universidades do mundo todo, por ser um software gratuito e de 

código fonte aberto. Muitos alunos, pesquisadores ou professores ainda não o 

utilizam devido a dificuldades na estruturação do programa para análise dos dados 

e dos comandos necessários para suas análises específicas. Sendo assim, a 

proposta deste projeto é construir uma página na internet, onde estarão disponíveis 

inúmeros exemplos de análise de dados dos experimentos nos diversos 

delineamentos estatísticos, e procurando abordar várias situações possíveis, como 

experimentos desbalanceados ou com parcelas perdidas, bem como um grande 

número de testes de comparações múltiplas e a utilização de contrastes. Os 

conjuntos de dados a serem utilizados serão de experimentos já conduzidos na 

Universidade Estadual de Londrina - UEL, bem como exemplos da literatura. Assim, 

na página html hospedada no domínio da uel, constará a análise completa do 

conjunto de dados e suas opções de análise usando o R, transformando-se em uma 

página de consulta aos alunos, pesquisadores e professores do mundo todo. 
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ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO APROXIMANDO, INFORMANDO E 

DISSEMINANDO A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DO LEITE PARA O PÚBLICO 

UNIVERSITÁRIO. 

1 Vanerli Beloti, 2 Claudineia Emidio Cicero, 2 Luciano Jesus de Carvalho Silveira, 3 
Isabela Marçal Borges, 3 Luiza Maria Hoffmann, 2,4 Bruno Ambrozini 

 
1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Estudante de Graduação de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina, 3 Estudante de 
Graduação de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 

 
Área Temática: 10 – Saúde Animal 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01846 
 

 
O consumo de leite e derivados no Brasil vem aumentando a cada ano. Portanto a 

produção leiteira também vem ganhando cada vez mais destaque no comércio 

brasileiro, porém muitas pessoas não têm conhecimento sobre a cadeia do leite e 

sua importância para o mercado nacional. Ao acompanhar as atividades do LIPOA 

e também da leiteria da FAZESC, pude aprender algumas etapas importantes da 

cadeia do leite, como: boas práticas de ordenha, higiene de ordenha, análises físico-

químicas e microbiológicas. Após esse processo de aprendizado e, por meio de 

cursos realizados pelo LIPOA, começamos a disseminar a importância de tais 

manejos ao âmbito universitário, desmentindo mitos e informando sobre o ótimo 

alimento que é o leite. Em 2015 foram realizados dois mini-cursos na ordenha da 

FAZESC. Um sobre “Boas Praticas de Ordenha” que consiste, principalmente, em 

desprezar os 3 primeiros jatos, realizar manobras como pré-dipping, pós-dipping, 

limpeza adequada das mãos do ordenhador, teste da caneca de fundo escuro e 

CMT, esses últimos também nos possibilitam montar uma linha de ordenha 
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adequada para evitar a disseminação de doenças como a mastite que podem afetar 

a produtividade e a qualidade do leite. Outro curso foi sobre “Higiene de Ordenha”, 

relatando a importância de se realizar a lavagem correta dos equipamentos com 

detergente alcalino clorado e a drenagem de todos os resíduos de leite e produtos 

de limpeza do circuito do leite. Nosso projeto não só abrangeu estudantes de 

Veterinária, mas também de outros cursos como Zootecnia, Agronomia e também 

tivemos a presença de um grupo de estudantes de biologia, os quais 

acompanharam a rotina da leiteria. Explicamos à eles tudo que é feito em uma 

ordenha convencional, manejos como: montar a linha de ordenha, programar o 

sistema, pré-dipping, desprezar os três primeiros jatos de cada teto em caneca de 

fundo escuro, mecanismo de descida do leite, pós-dipping, lavagem do 

equipamento e tudo sobre o ciclo do leite no maquinário da ordenha. Os 

universitários são pessoas com grande potencial disseminador de informações, 

sendo eles um dos principais grupos visados no quesito apreender e disseminar 

conhecimento ao resto da população. Por meio deste projeto de extensão pude 

ajudar na aproximação da cadeia do leite aos universitários e, consequentemente à 

todas as outras classes sociais. 

Agradecimentos: À Fundação Araucária pela concessão de bolsa, à 

professora Vanerli Beloti e aos residentes do LIPOA pela oportunidade de 

aprendizado e participação no projeto. 
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ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA EM ISOLADOS DE GIARDIA 

DUODENALIS: DADOS PRELIMINARES 

1,2 Ivete Conchon Costa, 1 Francine Nesello Melanda, 1 Maria Cláudia Noronha 

Dutra de Menezes, 1 Francisco José de Abreu Oliveira, 1 Idessania Nazareth da 

Costa, 1 Wander Rogério Pavanelli, 1 Emerson José Venancio, 3 Renata Lima da 

Silva, 3 Joelle Toni-Ann Venice Freckleton, 3,4 Maria Eduarda Tesser 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Orientador 3 Discente de 

Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01752 
 

 
A giardíase é uma parasitose intestinal cujo agente etiológico é o protozoário Giardia 

duodenalis. Por ser considerada uma zoonose pela OMS, o contato de humanos 

com outros animais representaria um fator de risco para a infecção. Estudos 

moleculares sugerem a existência de variabilidade genotípica desse protozoário, 

que varia dos genótipos A ao H, sendo os genótipos A e B os mais prevalentes nas 

infecções em humanos, e também encontrados em outros animais, como cães e 

gatos. Assim, o potencial zoonótico da doença pode ser elucidado pela 

caracterização desses genótipos em isolados de humanos e animais. Deste modo, 

o objetivo desse trabalho foi caracterizar geneticamente os isolados de G. 

duodenalis de amostras de fezes de crianças da cidade de São Jerônimo da Serra 

(PR), bem como de seus animais de estimação. Foram coletadas até o momento 

270 amostras no período de julho de 2014 a agosto de 2016, e realizados os exames 

parasitológicos de Faust e cols, Hoffman, Pons e Janer e Kato-Katz. Os resultados 

positivos foram encaminhados à Secretaria de saúde do município para realização 

do tratamento nestas crianças. Do total de amostras analisadas nos exames de 
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fezes, 27 foram positivas para G. duodenalis, e o DNA destas amostras foi extraído. 

Até o momento as amostras não foram amplificadas e não foi realizada a digestão 

enzimática para caracterização genotípica, uma vez que a reação de amplificação 

do gene gdh por semi-nested PCR, para um fragmento de DNA de 

aproximadamente 423pb, está sendo padronizada. Os próximos passos dessa 

pesquisa serão a amplificação de todas as amostras e sua caracterização 

genotípica, bem como realizar todas essas etapas para as amostras de animais de 

estimação. 

Agradecimentos: MEC/SESU e PROEX-UEL 
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO TRECHO DE 

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CELSO GARCIA CID 

1 Gilson Jacob Bergoc, 1 Elisa Roberta Zanon, 1 Thamine de Almeida Ayoub 
Ayoub, 2Kelton Andre Junior, 2 Barbara Menegazzo, 2 Rubia Helena Viana, 2, 3 

Cassiano Mateus Pagnussat 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Urbanismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01981 
 
A duplicação de uma rodovia pode acarretar muitos transtornos, seja para quem 

transita nela, para quem mora ou frequenta estabelecimentos no entorno. Ao final 

das obras (que muitas vezes atrasam e ficam mais caras que o previsto) têm-se o 

resultado de um trabalho de anos, e a eficiência da mesma pode ser testada na 

prática por todas essas pessoas que sofreram com os transtornos antes, durante e 

depois da conclusão dos trabalhos. A temática tratada neste resumo sobre EIV faz 

parte do faz parte do Projeto de Extensão Apoio a conselhos, entidades e 

comunidades para estudos de parâmetros urbanísticos e Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) para a Região Metropolitana de Londrina. O projeto de extensão 

tem como objetivo levantar os impactos e as melhorias gerados pela duplicação da 

PR-445 no trecho urbano entre Londrina e Cambé, bem como a conexão local entre 

os bairros das duas cidades (por meio de viadutos, trincheiras e vias marginais). Os 

estudos abrangem o projeto da duplicação, o processo de execução, atrasos nas 

obras, paralisações, mudanças no cronograma e no projeto; os transtornos 

causados na vizinhança, os impactos gerados no comércio, no transporte público, 

no tráfego viário, nas ciclovias, nos deslocamentos à pé e na vida das pessoas que 

foram afetadas pelas obras. Consequentemente, a análise deve apontar os 



225 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

aspectos negativos e os benefícios da obra, tanto para a população flutuante que 

utiliza a rodovia diariamente quanto para a população que vivenciou todo esse 

processo e usufrui de suas benfeitorias ou não. Por meio de debates, discussões, 

reuniões, coleta e análise de dados, foram elaborados questionários pelos bolsistas 

projeto de extensão, tendo a supervisão dos professores orientadores e apoio do 

Departamento de estatística. Um levantamento populacional foi efetuado por 

setores censitários das duas cidades e um questionário único foi montado, seguindo 

padrões de estatística e ética na coleta dos dados, garantindo e efetividade e 

transparência da pesquisa. Os questionários serão aplicados em uma determinada 

quantidade de domicílios residenciais e comerciais que serão determinados nas 

próximas etapas do projeto. A área de abrangência das pesquisas percorre os 17km 

da duplicação da rodovia nos dois municípios, indo das margens da mesma aos 

fundos de vale do Ribeirão Cambé e Esperança. 

 

Agradecimentos: (UEL-Proex pela concessão da bolsa; Professores Gilson 

Jacob Bergoc, Thamine de Almeida Ayoub Ayoub e Elisa Roberta Zanon pelo 

apoio e orientação durante as atividades) 
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Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, Leis e Andamento 

1 Gilson Jacob Bergoc, 1 Elisa Roberta Zanon, 1 Thamine de Almeida Ayoub 
Aayoub, 

 2,3 Bárbara Menegazzo de Assis, 2 Cassiano Mateus Pagnussat, 2 Kelton Dias 
André, 

 2 Rúbia Helena Viana Rosa Queiróz 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina,  
2 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: 5 – Meio Ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 070/2012 – Projeto Extensão 
01606 
 
 
A temática tratada neste resumo sobre EIV faz parte do Projeto de Extensão Apoio 

à Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – junto ao Conselho Municipal 

da Cidade – CMC, entre os anos de 2011 e 2016. O município de Londrina recebeu 

as primeiras iniciativas de ajustes à normas específicas referentes ao Parcelamento 

do Solo (Lei nº 7483/1998, , p. 4-13), Perímetro da Zona Urbana (Lei nº 7484/1998, 

p. 13-14), Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 7485/1998, p. 14-40) e Sistema Viário 

(Lei nº 7486/1998, p. 40-42) a partir do Plano Diretor Municipal, aprovado pela 

Câmara de Vereadores em 1998. Já em 20 de dezembro de 2005, é regulamentado 

o instrumento de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), tratado pela Lei nº 9.869. 

, haja visto que este instrumento consta na Lei Federal nº 10.257/2001 (Seção 1, p. 

1), denominada Estatuto da Cidade. O EIV é um instrumento de planejamento 

urbano que visa “contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento 

ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades” (BRASIL, 2001). Em Londrina, a lei 9.89/2005 criou a obrigatoriedade 

do EIV somente para empreendimentos considerados polos geradores de tráfego e 



227 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

polos geradores de ruídos, que pudessem oferecer risco ambiental e demandassem 

adequações na infraestrutura urbana, sendo que a lei também proibia a instalação 

de supermercados com área de venda maior que 1500m² e lojas de materiais de 

construção e home center com área de venda maior que 500m² dentro de um 

perímetro que abrange a área central da cidade, sendo este aumentado na lei 

seguinte, em 2006. A Lei nº 10.092 de 04 de dezembro de 2006 traz ainda nova 

redação aos artigos 1º e 2º da Lei nº 9.869 e no mesmo ano, as duas leis são 

popularmente chamadas de “Leis da Muralha”, devido ás proibições de livre 

concorrência e iniciativa. Por conta disso, dois anos depois a nova lei no Plano 

Diretor Participativo, a Lei nº 10.637 de 24 de dezembro de 2008 (p. 18-44) pautada 

no Estatuto da Cidade mostra-se mais completa e abrangente, e inclui novos 

parâmetros para análise de caso e acrescenta medidas mitigatórias e 

compensatórias exigidas aos empreendimentos geradores de impacto. Em 2012, a 

Lei da Muralha foi revogada, e em seguida são postas em pauta novas adaptações 

de leis, sendo aprovado em 2015 o Projeto de Lei nº 202/2014, Ofício nº 0374/2015-

GAB de 29 de maio de 2015, regulando a aplicação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança -que aponta novas diretrizes para avaliação de empreendimento e 

complementa exigências no processo de análise-. Neste Projeto de Lei, consta 

ainda um capítulo único que trata das medidas de adequação de projeto, prevenção, 

correção, mitigação e compensação.  Este projeto de lei segue vigente, com casos 

de EIV por todo o perímetro urbano do município, aprovados, em andamento, 

indeferidos, e deferidos. A prefeitura tem promovido audiências públicas para casos 

específicos e envolvimento da comunidade, o que se espera é que a vizinhança 

tenha voz nesse processo, e que os empreendimentos a ouçam.   
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ESTUDO RETROSPECTIVO DE CÃES COM OLHO SECO TRATADOS COM 

TACROLIMUS: DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS GUARDIÕES ENTRE 

2011 A 2015. 

  

1 Mirian Siliane Batista de Souza, 2 Lucas Rodrigues Lincoln de Carvalho, 2 Priscila 

Alves Nunes Casarotto, 2 Luciana Mandu Lopes, 2,3 Deise Mara Cantos Galina 

 

¹ Professora da Universidade Estadual de Londrina, ²Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, ³ Apresentador. 

 

Área Temática: Saúde Animal 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1935 
 

 

 

A Ceratoconjuntivite seca (CCS) caracteriza-se pela alteração quantitativa ou 

qualitativa da camada lipídica, aquosa ou mucina do filme lacrimal pré-corneal. A 

etiologia é diversa, entretanto, a doença ocorre por uma reação inflamatória crônica 

de caráter autoimune na glândula lacrimal. Manifesta-se com secreção 

mucopurulenta, hiperemia conjuntival, ceratite ulcerativa, blefaroespasmo e pode 

evoluir para cegueira. Quando a causa for por etiologia autoimune, preconiza o uso 

de agentes imunomoduladores como Tacrolimus, que estimula a produção de 

lágrima pelas glândulas lacrimais. O projeto visa identificar as dificuldades 

encontradas pelos guardiões relacionado ao uso diário de tacrolimus em cães com 

ceratoconjuntivite seca, que pode afetar diretamente a eficácia do tratamento, pois 
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a resposta depende do uso constante para controle da doença, já que não há cura 

da doença e sim um controle. Foi aplicado um questionário para os guardiões de 

cães com CCS tratados com tacrolimus, atendidos no Hospital Veterinário da UEL 

no período de 2011 a 2015. O questionário consistia em perguntas referentes à 

apresentação do medicamento, a frequência da aplicação, a realização da 

frequência prescrita, se o animal permite aplicação, se o guardião tem dificuldade 

para instilar/aplicar, se é fácil encontrar para compra este fármaco, se o proprietário 

considera o custo elevado, se houve melhora com o tratamento, se usa outro 

medicamento oftálmico, se já fez a interrupção do tratamento e se há lesões de pele 

em cabeça ou corpo. Dos sessenta pacientes em que foi prescrito o uso do 

Tacrolimus, quarenta e dois guardiões deram sequência ao tratamento. Foi 

observado maior prevalência da doença em cães das raças Shitzu (onze), Lhasa 

Apso (dez), Cocker Spaniel (cinco), Poodle (quatro) e SRD (quatro). A faixa etária 

de maior frequência foi entre 4 e 5,9 anos (nove) e entre 10 e 11,9 anos (oito). Trinta 

e sete obtiveram melhora de 50% ou mais, segundo os guardiões, três não 

obtiveram melhora e dois não souberam responder. Dezesseis animais tinham 

associado dermatopatias, e trinta e um dos guardiões consideraram o custo da 

medicação elevada, além de treze relatarem obstáculos para compra do 

medicamento. Devido ao fato do Hospital Veterinário da Universidade Estadual de 

Londrina atender principalmente pessoas de baixo poder aquisitivo, o tratamento é 

muitas vezes influenciado pelo fator financeiro, sendo de grande importância para o 

Médico Veterinário conhecer as condições do guardião no momento de instituir o 

tratamento e alertá-lo sobre a importância dele no controle da doença e a melhora 

da qualidade de vida do animal com o prosseguimento do tratamento. 

 

Agradecimentos: PROEX e Universidade Estadual de Londrina pela 

concessão de bolsa 

 

  



230 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO EM PACIENTE COM ÚLCERA VENOSA 

SUBMETIDO AO TRATAMENTO COM BOTA DE UNNA 

Priscila Lopes Nogueira1,2, Marcia, Márcia Eiko Karino3, Maria Clara 

Giorio Dutra Kreling3 

 

 
1Acadêmica do 40 ano do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Estadual de Londrina, bolsista do projeto de extensão: Cuidados aos pacientes 

portadores de úlceras crônicas: prevenção, tratamento e melhora da qualidade de 

vida - fase 2 , 2Apresentadora, 3Orientadora e Professora da Universidade 

Estadual de Londrina. 

 
Área Temática:Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1660 
 
 A Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é causada pela hipertensão venosa de longa 

duração nos membros inferiores e revelam que nos países ocidentais, cerca de 15 

a 20% da úlceras são de origem venosa. Dá-se o nome de Insuficiência Venosa 

Crônica a um conjunto de alterações que ocorrem na pele e no tecido subcutâneo, 

principalmente dos membros inferiores, decorrentes de uma hipertensão venosa de 

longa duração, causada por insuficiência valvular e/ou obstrução venosa. Esta 

patologia quando não tratada pode evoluir  para uma ulceração epitelial. O curativo 

compressivo – Bota de Unna – minimiza os efeitos da hipertensão e contribui para 

a cicatrização, sendo indicado somente para úlceras de etilogia venosa e o paciente 

não pode ser acamado ou cadeirante, pois a deambulação é primordial para a 

efetivação do tratamento. As úlceras venosas representam um elevado ônus para 

os cofres públicos e têm despertado um grande interesse nos serviços. O objetivo 

é caracterizar  e descrever a úlcera venosa crônica analisando a influência da bota 
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de Unna no processo de cicatrização. A metodologia utilizada foi o estudo de caso 

com enfoque qualitativo descritivo. Foi selecionado um paciente com as indicações 

para aplicação da bota de Unna no qual foi submetido a um processo de avaliação 

na cicatrização da ferida. O período para as aplicações da bota de Unna foi de três 

meses, com troca semanal no ambulatório de feridas do Hospital das Cllínicas de 

Londrina – Pr.,  usando um questionário específico como instrumento de avaliação 

do paciente, bem como o registro fotográfico da lesão. Após doze semanas de 

tratamento com bota de Unna, a úlcera foi cicatrizada e o paciente relatou melhora 

da dor e diminuição do edema nas pernas. Concui-se que o tratamento da úlcera 

flebopática de origem vascular utilizando a compressão por bandagem denominado 

bota de Unna, promoveu a cicatrização de uma ferida crônica. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E LICENCIATURA: PRÁTICAS EM PSICOLOGIA 

SOCIAL NO ENSINO DA GEOGRAFIA 

1; 4 Cassiano Ricardo Rumin, 2 Nicole Mieko Takada Moreti, ³ Andressa Cristina de 
Brito Rocha; ³ Bárbara de Cinque Chaves; ³ Érica Fernanda Pereira; ³ Franciele 
Aparecida Alves; ³ 4Iara regina Fioravante; ³ Leticia Duraes de Souza; ³ Loren 

Rayssa de Almeida; ³ Lucilene da Silva Macedo; ³ Naiara Lima Ventura 
 

 Professor do Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI); 2 Docente da Escola 
Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzales; ³ Discentes da Graduação em Psicologia 

(UNIFAI). 4 Apresentador 
 

Área Temática: Educação 
 
 
Este serviço de extensão é componente da área de licenciatura em Psicologia e tem 

o intuito de qualificar as práticas de graduandos em Psicologia em interações que 

promovam aprendizado no cotidiano escolar. Junto a instituição de ensino, a 

extensão comunitária prioriza o aprendizado em torno das noções de migração e 

identidade, ligadas ao conteúdo curricular de Geografia “formação de territórios” e 

envolveu alunos do 7º e 9º anos. Este trabalho tem o objetivo de complementar a 

difusão dos conteúdos curriculares sobre a formação do território a partir das noções 

de migração e identidade. A metodologia envolveu a exibição de registros 

fotográficos sobre a migração em diversas situações do cotidiano escolar. Em um 

primeiro momento as imagens são apresentadas aos alunos sem que informações 

sobre as mesmas sejam oferecidas. Em seguida os alunos buscam descrever as 

impressões que formularam sobre as imagens. Posteriormente, as imagens são 

contextualizadas com as informações de sua origem, data e características sócio-

históricas envolvidas. Também foram empregadas as metodologias participativas 

para trabalhos com grupos. Estas envolvem o recorte e colagem, música e técnicas 

de improviso teatral. A participação dos estagiários/PIBID na confecção do objeto 
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visual cumpre a função de integrar os assuntos secundários na experiência de 

formação do conhecimento. Esta função integradora é possibilitada pelas 

metodologias participativas, o que consolida a polifonia dos processos de 

aprendizagem. A polifonia é estimulada pelo uso de imagens em virtude do referente 

mobilizar projeções que, em seguida, são comunicadas e discutidas. Para abordar 

o tema diferenças regionais, migrações e a busca por melhores condições de vida, 

algumas fotografias de Sebastião Salgado foram expostas na lousa sem a presença 

de legendas. Foi proposto aos alunos que criassem uma história a partir de uma 

das imagens. Esta atividade empregava a fotografia como índice do real, 

estimulando as formações projetivas e fomentando a percepção da alteridade. 

Posteriormente os alunos compartilharam suas produções e as informações reais 

sobre as imagens foram apresentadas pelos estagiários. Notou-se a influência das 

referências culturais nos conteúdos projetivos comunicados pelos alunos. Destaca-

se que este modelo de funcionamento da cognição tende a aproximar a matéria 

apreendida (o índice do real) de algo que já é parte das representações do aluno. 

Estaria comprometida a ampliação de conhecimentos em razão da cognição 

impregnar as aquisições de conhecimento com elementos constitutivos de seu 

universo. Assim, o uso de fotografias como índice do real propiciaria o 

descentramento dos alunos e reafirmaria a alteridade na relação com o 

conhecimento. Conclui-se apontando que o método empregado estimulou a 

dialogicidade e exigiu que o aluno fosse impulsionado a uma postura ativa no 

processo de aprendizagem, em razão das exigências inerentes a representação de 

ideias e contextos. 

Agradecimentos: CAPES pela concessão de bolsas de estágio-docência. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SISTEMA PRISIONAL: PRÁTICAS EM 

PSICOLOGIA NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL. 

1Cassiano Ricardo Rumin,¹ Evelyn Yamashita Biasi,2Letícia Scholl da 
Silva,2Natália Nunes Bueno, ² Taís Fernanda Oliveira.  

 
 Professor do Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI);2Discentes da Pós-

Graduação lato sensu em Psicologia de Saúde (UNIFAI). 
 

Área Temática: Sistema Prisional 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 
 

 
O encarceramento em regime fechado é uma forma de enquadramento penal que 

propicia sofrimento psíquico em razão do isolamento, da violência institucional e do 

vínculo com o abandono. O isolamento decorre principalmente da privação do 

convívio familiar. Mesmo para os sentenciados que recebem visitas dos familiares, 

as vivências de isolamento se intensificam por perceberem que as famílias se 

organizam de modo autônomo em relação à influência de suas intenções. As ações 

autônomas da família são compreendidas como um desafio às posições dos 

sentenciados e ocasionam sentimentos de impotência e destrutividade. A 

violênciainstitucional propicia sofrimento psíquico por ameaçar qualquer ordem 

estabelecida e a própria integridade dos sentenciados. Pode ser produzida tanto 

pelos agentes quanto pelos sentenciados e tem desdobramentos duradouros tais 

como a suspensão dos banhos de sol e até mesmo transferências. As transferências 

frequentes entre unidades prisionais conferem a ruptura dos vínculos estabelecidos 

no convívio prisional. A cada transferência os vínculos se fragmentam e necessitam 

ser reordenados para que se possa experienciar uma efetiva participação na 

estrutura social. Reordenar onde dormir, com quem se pode falar e como participar 

das atividades de remição de pena (educação e trabalho) são demandas a serem 
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tratadas para reduzir osefeitos da violência institucional. O vínculo com o abandono 

é resultado da relação compulsória do sentenciado com as práticas despóticas da 

instituição prisional. É frequente a violação de direitos relativos à saúde, a 

educação, ao trabalho e a própria ressocialização conferindo uma situação de 

anomia. Por isso, a prisão é percebida como uma instância que os alienam de 

direitos e os abandonam à própria sorte. Por estas razões o serviço de extensão 

aqui descrito, que teve início no ano de 2009, tem o objetivo de ofereceratenção em 

saúde mental aos sentenciados em regime fechado. Como método de intervenção 

utiliza a psicoterapia breve de orientação psicanalítica. Os resultados indicam que 

a psicoterapiacontribui para a ruptura dos parâmetros estereotipadosque estão 

presentes na cultura prisional, tal como a restrição da confiança à relação materna 

e a segregação a homossexuais. Observa-se também a contenção da ansiedade 

paranoide pela ressignificação dos afetos e o dimensionamento das reparações 

maníacas nos momentos de retomada da vida fora do espaço institucional. A 

elaboração dos afetos depressivos também é experienciada com a articulação a 

projetos que possibilitem a manifestação desejante. Conclui-se que a psicoterapia 

contribui para a previsão da Lei de Execução Penal (LEP) de individualização da 

pena. Isto porque a existência de um espaço onde a singularidade possa emergir é 

uma alternativa às ordenações totalitárias do sistema prisional. A situação clínica 

propicia ao sujeito vislumbrar outra ordem subjetivante em razão do espaço 

transicional vivido no processo terapêutico e ainda a psicoterapia contribui para a 

integração dos afetos cindidos em virtude do desenvolvimento da capacidade de 

insight. 

Agradecimentos: FUNDAP (Fundação para o Desenvolvimento Administrativo 

do estado de São Paulo) pela concessão de bolsas de estágio. 
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
 
As formas alternativas de condenação penal oferecem perspectivas de 

desenvolvimento interpessoal e de reordenação dos investimentos narcísico. O 

desenvolvimento interpessoal pode ser estimulado pela opção de não alienar o 

indivíduo a uma unidade prisional e, ainda, pela determinação de prestação de 

serviços em instituições. Sem ser atingido pelos efeitos deletérios da prisionização 

e contando as trocas interpessoais nos momentos de prestação de serviços é 

possível que o indivíduo possa experienciar o desenvolvimento de potencialidades 

que sejam empregadas em seu cotidiano. Quanto a reordenação dos investimentos 

narcísicos, conceitua-se que a condenação penal tenha o efeito de conter a 

onipotência. Isto ocorreria por transpor os delitos da esfera privada para a esfera 

pública e, pelo crivo da regra estabelecida para a coletividade, efetuar o barramento 

destas manifestações da onipotência narcísica. O dispositivo penal descrito acima 

ainda pode ser complementado com o acompanhamento da pena por uma equipe 

técnica que verifica a adesão a medida penal e contribui para posturas reflexivas 

relativas a condenação. Nesta experiência de extensão universitária apresenta-se 
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a contribuição das práticas em Psicologia realizadas numa Central de Penas e 

Medidas Alternativas (CPMA) da região oeste do estado de São Paulo. O objetivo 

deste serviço de extensão é oferecer acolhimento para os afetos mobilizados pela 

condenação penal e pela prestação de serviços à comunidade. Como método de 

intervenção empregou-se o grupo de mediação. Neste tipo de prática de grupo são 

empregados objetos culturais que mobilizam processos psíquicos de interesse e 

proporcionam novas ambiências para situações do cotidiano. Com este tipo de 

grupo pode-se estimular a interdiscursividade, a reação de espelho, a ressonância 

simbólica e a integração social. A interdiscursividade compreende a exposição a 

diversos planos de discurso que agregam novos sentidos para as vivências. Já a 

reação de espelho permite que o indivíduo se observe na reação produzida no outro 

pelo seu discurso. Esta percepção de si contribui para práticas com características 

reparadoras. A ressonância simbólica é resultado dos enunciados posicionados no 

grupo e que se articulam a elementos inconscientes de seus participantes. Assim 

conteúdos muito particulares são mobilizados e podem ser comunicados e 

posteriormente elaborados no espaço do grupo. Por fim, afirma-se o grupo de 

mediação proporciona integração social. Isto ocorre em razão das intensas trocas 

que permeiam o funcionamento do grupo. Os integrantes do grupo passam a se 

considerarem referências de apoio para os momentos críticos. Os resultados 

indicam que alguns indivíduos se sentiam injustiçados com a condenação de 

prestação de serviços à comunidade e denegavam os assuntos ligados ao motivo 

da condenação. Entretanto afirmavam que a prestação de serviço era melhor que a 

privação da liberdade e que aprendizados significativos eram realizados nas 

instituições conveniadas. O grupo era composto por indivíduos jovens e idosos. Esta 

característica ocasionava diferentes posicionamentos quanto a aceitação das 

práticas de grupo. Mesmo assim, mobilizaram-se para discutir os delitos cometidos 

experimentando a ampliação da capacidade de insight. Conclui-se afirmando que o 

grupo de mediação contribuiu para a expressão de aspectos singulares dos 

participantes e propiciou o acolhimento as vivências ansiogênicas. Além disso, as 

dificuldades inerentes a diversidade da composição do grupo proporcionou 

reflexões sobre o narcisismo e a onipotência, o que para o cumprimento das penas 

alternativas. 



238 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

Agradecimentos: FUNDAP (Fundação para o Desenvolvimento Administrativo 

do estado de São Paulo) pela concessão de bolsas de estágio. 

 

  



239 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

FARMÁCIA ESCOLA COMO CAMPO DE ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DO 

FARMACÊUTICO 
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Área Temática: Programa de Formação Complementar – Saúde – Assistência 
Farmacêutica 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00616 
 

 
Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência 

farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na 

qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos e correlatos. O papel do farmacêutico neste processo é 

essencial, pois proporciona ao paciente e a comunidade serviços destinados à 

orientação e assistência à saúde visando a promoção do uso seguro e racional de 

medicamentos. Assim, o objetivo deste projeto é subsidiar a melhor formação do 

estudante de farmácia em relação ao cuidado farmacêutico prestado ao paciente e, 

o desenvolvimento de habilidades para ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, além de ampliar a compreensão sobre a gestão farmacêutica e questões 

legais e burocráticas associadas ao estabelecimento farmacêutico. Como cenário 

de prática, utilizou-se a Farmácia Escola da Universidade Estadual de Londrina, a 

qual possui estrutura apta a desenvolver inúmeros serviços farmacêuticos, como a 

dispensação de medicamentos e atenção farmacêutica, além da aplicação de 

injetáveis, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e temperatura 
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corporal. A Farmácia-Escola é, então, um ambiente propício ao desenvolvimento 

das atividades voltadas ao cuidado do paciente e a gestão farmacêutica. Neste 

cenário foram, assim, executadas as seguintes atividades: a) observação de 

dispensação de medicamentos e orientação de uso ao paciente; b) armazenamento 

dos medicamentos; c) descarte de medicamentos vencidos; d) descarte de 

materiais perfuro-cortantes; e) aferição de pressão arterial; f) teste rápido para medir 

a glicemia; g) observação de recebimento de compras de medicamentos e; h) 

observação de análise de notas fiscais. Em suma, cada atividade realizada foi 

expressamente importante para a compreensão e desenvolvimento da rotina de um 

profissional farmacêutico, pois implica diretamente no cuidado farmacêutico, que é 

o foco da farmácia como estabelecimento de saúde. Em adição, foi uma forma de 

capacitar o acadêmico de farmácia a se tornar um profissional capaz de desenvolver 

melhorias na saúde da população. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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Área Temática: Saúde Animal. 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1935 
 

 

A oftalmologia é a especialidade veterinária responsável pelas afecções que 

acometem os olhos, órgãos sensitivos complexos responsáveis pela visão. Este 

sistema apresenta importância por ser comumente acometido por patologias. As 

afecções oftálmicas podem ser tratadas de modo cirúrgico, conservativo ou 

associados. A terapêutica farmacológica oftálmica sob via de administração tópica 

é bastante eficiente e gera resultados satisfatórios se aplicada de forma adequada. 

Durante a escolha do produto a ser utilizado, deve ser considerado primeiramente 

a enfermidade diagnosticada e o tecido alvo (por exemplo: córnea ou trato uveal). 

No caso da administração tópica, o tecido alvo deve atingir concentrações 

terapêuticas satisfatórias, caso contrário, pode ser associado à administração 

sistêmica.  Para a obtenção de níveis terapêuticos adequados pela via tópica, 

devem ser considerados a classe farmacológica, interpretando sua farmacocinética, 

o veículo adequado (soluções ou pomadas), a frequência, a concentração, a 

duração do tratamento e a integridade dos tecidos oculares. Além disso, o clínico 

deve se assegurar de que os níveis intraoculares do fármaco estão adequados, 
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impedindo a toxicidade causada por conservantes, e efeitos colaterais. O 

proprietário deve executar a administração dos medicamentos seguindo 

rigorosamente o prescrito pelo médico veterinário. Os produtos oftálmicos tópicos 

disponíveis para utilização são de fabricação humana ou veterinária. Neste estudo 

desenvolveu-se a listagem de todos os fármacos disponíveis no mercado para uso 

ocular, sugerindo em que enfermidades podem ser utilizadas e sua frequência de 

administração. Os fármacos foram organizados em quadros contendo as variáveis: 

grupo farmacológico, classe farmacológica, princípio ativo, produto, composição, 

fabricante e apresentação (Ex: Antiinflamatórios, glicocorticóides, dexametasona 

0,1%, Maxidex, Alcon, frasco com 5 ml de suspensão oftálmica; bisnaga com 3,5 g 

de pomada oftálmica), que foram orientados em ordem alfabética. Os fármacos 

disponíveis em associações levam o mesmo critério, adicionados da variável 

“associação”, porém em quadros distintos, assim, como os fármacos de fabricação 

veterinária. A revisão farmacocinética dos princípios utilizados nas formulações está 

apresentada de forma simplificada.  

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão da bolsa 

de extensão. 
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Área Temática: Malformações Congênitas 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1843 Serviço de Aconselho 
Genético 
 

 

Malformação congênita é definida pela Organização Mundial de Saúde como: 

Defeito morfológico de um órgão, parte de um órgão ou região maior do corpo 

resultante de um processo de desenvolvimento intrinsecamente anormal. A maioria 

das anomalias congênitas é causada por uma combinação de um ou mais genes e 

fatores ambientais, chamadas de herança multifatorial. Elas representam grande 

impacto na morbimortalidade infantil. O objetivo deste estudo foi investigar fatores 

que estão associados às malformações congênitas de recém-nascidos no Hospital 

Universitário de Londrina e crianças que frequentam o ILECE (Instituto Londrinense 

de Educação para Crianças Excepcionais) e na Bebê Clínica de Londrina. Assim 

como, avaliar o sentimento materno ao receber o diagnóstico de malformação. Para 

isso, foi elaborado um questionário que apresenta perguntas a respeito da gestação, 

entre elas: tipo de parto, semanas de gestação, tentativas de aborto, 

consanguinidade; hábitos maternos, como: exposição a teratógenos, uso de 

medicações, doenças prévias; e percepção acerca da situação: sentimento materno 
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ao diagnóstico, onde buscou conforto. Esse questionário foi aplicado durante 

entrevista com as mães das crianças. O diagnóstico da malformação foi coletado à 

partir do prontuário do paciente. O tratamento estatístico dos dados foi feito pelo 

programa EPI-INFO. Os parâmetros analisados foram: relação das malformações 

congênitas com as prováveis causas e avaliar o sentimento materno ao receber o 

diagnóstico. A principal população beneficiada com o estudo é a de mulheres em 

idade fértil que pretendem engravidar e mães que terão filhos com malformação 

congênita, pois estes resultados favorecem o estabelecimento de novas estratégias 

de saúde publica, além de reforçar as já existentes. Os alunos obtiveram 

aprendizados relacionados à produção científica, como: escrever resumos e artigos, 

apresentar trabalhos em congressos e discussão de casos. Além disso, relação 

médico-paciente, trabalho em grupo e análise de prontuários.  Análise estatística 

mostrou que: o consumo de bebidas alcoólicas é relevante para os casos de 

Mielomeningocele, Cardiopatias, e Gastrosquise. O hábito de fumar durante a 

gestação está relacionado à ocorrência de Cardiopatias, Gastrosquise e Síndrome 

de Down. O uso de substâncias ilícitas faz relação com Cardiopatias, Gastrosquise 

e Atresias. A reação materna ao diagnóstico é variável devido às diferentes 

possibilidades de evolução de cada malformação que oscilam entre: vida normal 

após correções, dificuldades físicas e mentais e óbitos. Muitas mães buscam 

conforto em suas crenças religiosas e se apoiam na ideia de que elas devem 

transmitir força ao recém-nascido e durante toda a vida no caso de malformações 

irreparáveis. 

Agradecimentos à PROEX pela concessão de bolsa 
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Área Temática: Robótica Educacional 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01812 

 

 

Como Londrina é um dos principais polos tecnológicos da região norte do Paraná, 

contando com diversas instituições de ensino superior e escolas técnicas, a 

Universidades Estadual de Londrina, mais especificadamente o Departamento de 

Engenharia Elétrica, decidiu desenvolver um projeto para motivar os alunos de 

graduação do curso, sendo inseridos experimentos com kits de robótica. A partir 

disto foi proposto para que os alunos fossem apresentar esses projetos de robóticas 

em escolas do ensino básico, com intuito apenas de demostrar o trabalho que havia 

sido realizado por estes estudantes. 

Tendo em vista a necessidade de formação de mais engenheiros no Brasil, os 

jovens precisam ser estimulados a desenvolver raciocínio lógico e buscar inovação 
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na área técnica. Pensando nisso, foram abertos editais de fomento que 

selecionariam propostas de projetos que visassem estimular tal formação. A equipe 

de trabalho conseguiu a aprovação em alguns destes editais. A partir disso, foi 

proposto o projeto “A Robótica Educacional como Instrumento Motivacional no 

Ensino da Engenharia”, no qual foram capacitados professores e alunos, para 

atuarem no ensino de Robótica para crianças. Aplicando este projeto em escolas 

publicas de ensino básico de Londrina e região, foi possível o acesso desses alunos 

a experimentos de robótica com Arduino, e a partir disto, foi proposto o 1º 

Campeonato de Robótica de Londrina – I ROBOLON, contando com a participação 

de 30 estudantes. 

A partir das experiências adquiridas, através de campeonatos ou amostras 

cientificas, é possível levar o conhecimento e o interesse pelas áreas de engenharia 

a um número maior de estudantes. Desta forma, essas atividades buscam descobrir 

estes novos talentos, ou ainda aperfeiçoar o motivar o desenvolvimento de 

vocações para essas áreas. Assim, repercutindo positivamente na sociedade como 

um todo. 

 

 

Agradecimentos: À Fundação Araucária pela concessão de bolsa, e ao 

professores Osni pela oportunidade de participar do projeto. 
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ESTUDANTE DE ENSINO BÁSICO EM ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO DE 

LONDRINA. 

1 Osni Vicente, 2 Drielle Maria Fernandes, 2 Lucas Boscariole, 2 Victor Hugo 
Rodrigues 3 Diogo Janes Munhoz, 4 Ezequiel Pereira, 4,5 Tayná Rafaela da Silva  

 
1 Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 2 
Estudante do Ensino Médio do Colégio Vicente Rijo - Londrina, 3 Docente do 

Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação de Londrina, 4 Discente 
de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 5 

Apresentador 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01812 
 

 
O ensino de ciências nas escolas do ensino público encontra-se um pouco 

precária. Percebe-se isso principalmente nos laboratórios de ciências, o que 

prejudica o estudo da matéria e causa o desinteresse dos próprios alunos. A área 

de ciências exatas é densa e necessita de desenvolvimento constante de projetos 

para a aplicação dos conhecimentos, principalmente por abranger outras áreas. 

Este projeto executa a disseminação do conhecimento de ciências para os alunos 

das escolas estaduais na região de Londrina. O propósito do FOMENTECH é 

incentivar o estudo e aplicação de ciências nas escolas através do 

desenvolvimento de protótipos na área da robótica, a fim de que o aluno aplique o 

conhecimento que esteja a receber dos alunos da graduação de Engenharia 

Elétrica e de todos os outros com o papel de monitores e mentores.  Tal projeto foi 

apresentado no evento de extensão II ROBOLON (Segunda Mostra de Robótica e 

Automação de Londrina), patrocinado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e promovido pelo curso de 

Engenharia Elétrica da UEL em parceria com o Núcleo Regional de Educação e o 
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NAAH/S – Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. 

O objetivo do II ROBOLON é fomentar a participação dos alunos de Ensino Médio 

e Fundamental II na mostra científica de forma prática e lúdica. Quanto ao CNPq 

e ao NAAH/S, os interesses são a estimular a aplicação das ciências exatas aos 

alunos de escolas estaduais para que eles desenvolvam os projetos de robótica e 

automação, incentivando a escolha de futuras carreiras técnicas.Os professores e 

estudantes de graduação em Engenharia Elétrica da UEL, atuam como mentores 

e monitores no auxílio das atividades de robótica e automação, com a ajuda dos 

professores das escolas públicas. Os alunos desenvolveram projetos de robótica 

aplicáveis nas mais diversas áreas do conhecimento, da área social até o setor 

agrário, os quais foram apresentados na II ROBOLON em 2015. Foram 51 

trabalhos apresentados. Os projetos ganhadores, em parceria com o CNPq, 

receberam bolsas de Iniciação Científica Júnior para que estes projetos tivessem 

continuidade. Um dos projetos implementados participou da Olimpíada Brasileira 

de Robótica (OBR 2016) e na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2016).Na Mostra 

Nacional de Robótica, realizada em Recife, PE, foi apresentado o Projeto Vídeo 

Word, destinado a servir de aprendizado da linguagem escrita para crianças com 

deficiências auditivas. Esse mesmo projeto obteve o primeiro lugar no II 

ROBOLON. Dessa forma, os docentes e discentes do curso de Engenharia Elétrica 

da UEL, com o projeto do FOMENTECH tem uma responsabilidade social perante 

a comunidade das escolas estaduais de Londrina, transformando o curso de 

Engenharia Elétrica em uma parte da Engenharia Solidária. 

Agradecimentos: ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) pelo financiamento principal do evento/projeto e à 

PROEX/UEL pelo apoio institucional através de bolsas de extensão. 
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FOMENTECH: PROJETO DE INCENTIVO AO ESTUDO DE CIÊNCIA PARA 

ESTUDANTE DE ENSINO BÁSICO EM ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO DE 

LONDRINA. 

1 Osni Vicente, 2 Drielle Maria Fernandes, 2 Lucas Boscariole, 2 Victor Hugo 
Rodrigues 3 Diogo Janes Munhoz, 4 Tayná Rafaela da Silva, 4,5 Ezequiel Pereira  

 
1 Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 2 
Estudante do Ensino Médio do Colégio Vicente Rijo - Londrina, 3 Docente do 

Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação de Londrina, 4 Discente 
de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 5 

Apresentador 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01812 
 

 
O projeto FOMENTECH teve como principal motivo disseminar conhecimento de 

ciências tecnológicas para escolas publicas da região de Londrina.   

 O propósito do FOMENTECH é incentivar o estudo e aplicação de ciências nas 

escolas através do desenvolvimento de protótipos na área da robótica, a fim de que 

o aluno aplique o conhecimento que esteja a receber dos alunos da graduação de 

Engenharia Elétrica e de todos os outros com o papel de monitores e mentores. Tal 

projeto foi apresentado no evento de extensão II ROBOLON (Segunda Mostra de 

Robótica e Automação de Londrina), patrocinado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e promovido pelo curso de 

Engenharia Elétrica da UEL em parceria com o Núcleo Regional de Educação e o 

NAAH/S – Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. O 

objetivo do II ROBOLON é que os alunos participem da apresentação da mostra 

científica de forma prática e lúdica, quanto ao CNPq e ao NAAH/S os interesses são 

a aplicabilidade da ciências exatas aos alunos de escolas estaduais para que eles 

desenvolvam os projetos de robótica e automação, e os implemente depois com o 
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fomento destes órgãos. Com esse intuito de incentivar os alunos, os professores e 

estudantes de graduação em Engenharia Elétrica da UEL, atuam como mentores e 

monitores no auxílio das atividades de robótica e automação. Os professores das 

escolas públicas também atuam como monitores e desenvolvedores do material 

didático para viabilizar o curso de robótica aos estudantes. O FOMENTECH 

incentivou o desenvolvimento dos alunos na área de ciências exatas e por 

consequência os alunos desenvolveram os projetos de robótica que são aplicáveis 

nas mais diversas áreas do conhecimento, na área social até o setor agrário, os 

quais foram apresentados na II ROBOLON em 2015, ou seja, fizeram parte dos 51 

trabalhos apresentados. Os projetos ganhadores em parceria com o CNPq, 

ganharam bolsas de Iniciação Científica Júnior para que estes projetos fossem 

implementados. Um dos projetos implementados participou da Olimpíada Brasileira 

de Robótica (OBR 2016) e na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2016), lembrando 

que foram quatro trabalhos para a Mostra Nacional de Robótica deste ano em 

Recife-PE. Desta forma, os docentes e discentes do curso de Engenharia Elétrica 

da UEL, com o projeto do FOMENTECH tem uma responsabilidade social perante 

a comunidade das escolas estaduais de Londrina, transformando o curso de 

Engenharia Elétrica em uma parte da Engenharia Solidária. 

Agradecimentos: ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) pelo financiamento principal do evento/projeto e à 

PROEX/UEL pelo apoio institucional através de bolsas de extensão. 
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR OBTIDA NOS PROJETOS DE EXTENSAO 

 

1 Vilma Schwald Babboni, 2 Paulo Roberto Romanelli, 3 Keylla de Oliveira, 3 João 
Victor de Souza Lima 3 Isadora Alves de Moraes 3,4 Felipe Tavares Gonçalves da 

Silva 
1 Professores da Universidade Estadual de Londrina, coordenadores, 2 Professor 
da Universidade Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da Universidade 

Estadual de Londrina,  
3,4 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01975 
 

 
A integração da comunidade externa com o ambiente universitário se faz necessária 

para que haja o estabelecimento das bases educacionais. O projeto desenvolvido 

no departamento de anatomia intitulado “ANATOMIA: Agente de interação do 

processo ensino-aprendizagem – FASE II” tem por objetivo o ensino de conteúdos 

relacionados ao corpo humano a alunos do ensino fundamental, médio e 

profissionalizante da rede publica e privada de ensino. E a fixação do conteúdo para 

cursos do ensino superior que não possuem estrutura suficiente para o mesmo. 

O bom andamento da miniaula depende da interação entre alunos e os monitores 

que tem por função instigá-los a questionar o que lhes é ensinado e sanar suas 

duvidas, assim o conteúdo aprendido durante essa visita ao departamento, pode 

influenciar na escolha da futura profissão de maneira tanto positiva quanto negativa, 
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pois assim os próprios alunos conseguem discernir sobre quais possam ser suas 

reais vocações profissionais. 

A interação aluno-monitor alem de proporcionar a transferência de conteúdo e o 

aprendizado sobre diversos assuntos cotidianos e técnicos do ambiente 

universitário auxilia na formação acadêmica complementar dos Discentes  dos 

cursos que possuem a disciplina de anatomia em sua grade curricular na 

Universidade Estadual de Londrina proporcionando suporte cientifico e didático pois 

atuam juntamente com a equipe de docentes e funcionários do departamento, 

realizando ações as quais podem resultar em projetos de pesquisa, ensino e/ou 

tecnologias científicas inovadoras. 
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FORMAÇÃO DOCENTE EM PSICOLOGIA E ESTRATEGIAS DE LEITURA 

PARA UMA COMPREENSÃO LEITORA. 

 

1Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos, Jacqueline dos Santos Silva², Priscila 

Vieira Marcelino², 2,3Danilla de Jesus Coffani 

 

1 Professora de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 2Discente de 

Graduação em Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 3Apresentadora 

 

Área temática: Psicologia e Educação. 

Este trabalho descreve um projeto de Psicologia do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do Centro Universitário de Adamantina/SP 

- UNIFAI, denominado ‘Leitura em foco’, desenvolvido durante 2015 em uma escola 

municipal do interior do Estado de São Paulo. Teve por objetivos consolidar a 

formação acadêmica destinada à formação inicial de professores de Psicologia e 

desenvolver a compreensão leitora e o desenvolvimento da oralidade de alunos do 

5º ano do Ensino Fundamental, favorecendo o desenvolvimento da formação como 

aprendizes escolares e cidadãos. O foco foi definido a partir de solicitação da escola, 

confirmada com avaliação diagnóstica. O Projeto foi baseado na perspectiva de 

Vygotsky, a partir da premissa de que todo aprendizado é necessariamente 

mediado, tornando o papel dos professores (em formação) fundamental na 

aprendizagem das estratégias de leitura. Ler é mais que decodificar, é 

compreender, atribuir sentido, significação que é de extrema importância, pois faz 

parte da vida escolar e social. O projeto priorizou que os alunos adquirissem 
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experiências de ler e compreender, desenvolvendo hábitos inexistentes. Levantou-

se a hipótese de possíveis influências do inadequado uso de computador, 

videogame, televisão, o acesso restrito a leitura no núcleo familiar e a falta de 

incentivo para leitura. Na avaliação inicial foram constatados: vocabulário precário, 

dificuldade de compreensão e inferências nos textos. A mediação da aprendizagem 

ocorreu através da construção de estratégias de leitura, sendo estas as conexões 

(conexão texto-texto, conexão texto-leitor, conexão texto-mundo), inferências e 

visualização. As estratégias foram desenvolvidas por intermédio de oficinas, 

previamente planejadas, quando os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre 

tais estratégias e o despertar de comportamentos que foram aprendidos e 

interiorizados. Foram realizados: rastreamento de conceitos em relação a 

compreensão leitora, sessões de vídeo, rodas de conversa, produções de 

desenhos, pinturas, textos, leitura e teatro, re-avaliação com os escolares; 

encontros semanais para aprimoramento de conhecimentos, planejamento, 

elaboração e avaliação das oficinas de leitura em equipe. Durante as oficinas foram 

feitas avaliações diagnósticas com base em questões nas quais os alunos 

apresentavam dificuldades e foram constatadas melhoras significativas na 

compreensão leitora, um melhor desempenho na oralidade e um progressivo 

crescimento na forma de raciocínio, que passou a ocorrer de maneira reflexiva. A 

compreensão e a atribuição de sentido possibilitaram aos alunos transferir tais 

conhecimentos para diferentes gêneros textuais, transformando-se em leitores 

proficientes. Considerando que a todo instante nos deparamos com a linguagem 

escrita seja em jornais, mídias sociais, jogos, entre outros, foi fundamental o 

desempenho dos alunos em relação ao ato de ler e compreender e contribuiu para 

a formação docente dos discentes de Psicologia. 

 

Agradecimentos: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência-
PIBID/CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;  
Programa PIBID/CAPES do Centro Universitário de Adamantina-SP/ UNIFAI. 
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FORMAÇÃO ESPORTIVA DE JOVENS ATLETAS DE JOGOS ESPORTIVOS 

COLETIVOS - VOLEIBOL. 

 

1Marcos Augusto Rocha, 1Wilton Carlos de Santana, 1Hélcio Gonçalves Rossi, 

1Cleide Marlene Vilauta, 1Silvia Regina de Sousa Arrabal, 1Clisia Mara Carreira e 

2Ronivaldo de Oliveira Marques. 

 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Colégio Estadual Marcelino 

Champagnant 

 

Área Temática:  

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01877 

 

O desempenho dos jogos esportivos coletivos é o resultado de um longo processo 

qualitativo. Por exigir adaptações morfológicas e funcionais e conhecimento técnico-

tático específico do esporte praticado, esse processo deve ser sistemático, 

planejado e organizado nas diferentes fases do treinamento. Logo, ao se considerar 

que a qualidade do treino é determinante para a maestria esportiva, este programa 

tem como objetivos (1) ampliar o conhecimento teórico-prático de acadêmicos dos 

cursos de esporte e de educação física para gerirem o processo de formação de 

jovens esportistas e (2) atender jovens praticantes de jogos esportivos coletivos. 

Para tanto, o projeto prevê (1) a seleção de jovens esportistas para o treinamento 

nas modalidades de voleibol, handebol, futsal e basquetebol; (2) a capacitação 

pedagógica de acadêmicos para atuarem na condução do treino, na gestão da 

competição e na resolução de problemas comportamentais e emocionais que 

possam ocorrer nesses contextos; (3) o monitoramento do desempenho motor dos 
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jovens esportistas. O voleibol, um dos esportes contemplados nesse projeto, vem 

sendo desenvolvido no Centro de Educação Física e Esporte (UEL) as 2ª, 4ª e 6ª 

feiras no período da tarde. Conta com a participação aproximada de 28 jovens (M/F) 

de 14 a 18 anos. A comissão técnica composta por Treinador e Preparador Físico 

vem trabalhando aspectos técnicos, táticos e de preparação física. Dentro do 

planejamento também foi desenvolvido avaliações físicas, nutricional e de 

comportamento psicológico. No calendário de competições de 2016 a equipe tem 

participado com os resultados satisfatórios como: III Grand Prix do Campeonato 

Estadual da Temporada 2016, Categorias: Sub 14, Sub 16 e Sub 18, MASCULINO: 

Vice-Campeão e FEMININO respectivamente: 4º, 6º e 6º colocados. - Classificação 

final do Campeonato Estadual da Temporada 2016, Categorias: Sub 14, Sub 16 e 

Sub 18, naipe FEMININO respectivamente: 3º, 6º e 5º colocados e Sub 18, 

MASCULINO: 4º colocado. E pela FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL - 

FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOLEIBOL: A APMF 

CHAMPAGNAN/UEL/LONRINA foi 5º LUGAR no masculino. A participação de 

estagiários também tem contribuído na formação profissional dos alunos do Curso 

de Esporte e Bacharel em Educação Física. Concluindo, até o presente momento 

tem-se observado que os objetivos propostos vêm sendo atingidos com o 

desenvolvimento do projeto. 

AGRADECIMENTOS: Ao Ministério de Educação e Cultura. 
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GEAMA VAI À ESCOLA: HORTA ESCOLAR COMO MEIO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO COLÉGIO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO REGINA 

1,3 Luiz Cláudio dos Santos Ferreira, 2 Patrícia de Oliveira Rosa-Silva 

 

  Discente de Graduação – Curso Ciências Biológicas - da Universidade Estadual 
de Londrina, ²Professora da Universidade Estadual de Londrina, ³ Apresentador 

 

Área Temática: Meio Ambiente 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01770 

 

Construímos, como sociedade moderna, um cenário global de crise e instabilidade 

socioambiental. De diversas maneiras nosso modelo de produção extrai, de 

imediato, a força de trabalho e, em muitos casos, recursos dos ecossistemas. Isso 

leva à concentração de renda e riscos ao meio ambiente e à saúde planetária. O 

modelo agrário, fundamentado na agricultura moderna, desenvolve-se substituindo 

matas de policultivos por campos de monocultivos extensivos; e expulsa a 

população nativa ou camponesa, extinguindo os modelos tradicionais de cultivo e 

preservação, assim como seus territórios. Nesse contexto, o Grupo de Estudos 

Avançados sobre o Meio Ambiente da UEL (GEAMA) compreende que a promoção 

da Educação Ambiental surge como uma das principais iniciativas necessárias a 

mudança de paradigma na população e na sociedade. Assim, emergem as ações 

do GEAMA Vai à Escola (GVE), que atua, em 2016, no Colégio Estadual do 

Patrimônio Regina. A atual gestão vem ajustando seu projeto político pedagógico 

às diretrizes da escola do campo, aproximando o currículo da realidade dos 

estudantes, que somam, em todos os períodos, 250 matrículas. É uma considerável 



258 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

proporção habitante da região sul e rural da cidade de Londrina. Propomos construir 

uma horta escolar sem agrotóxicos e insumos agrícolas, com uma ementa que, até 

então, somam 15 encontros, abordando o plantio de mudas, compostagem, leituras 

de material didático sobre Agroecologia e visita ao Núcleo de Estudos de 

Agroecologia da UEL (NEAGRO). O público discente que atua conosco são 

estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. As 

oficinas são propostas por meio de modelo prático, com os estudantes “botando a 

mão na massa”, e intercaladas com acompanhamentos teóricos. Há a previsão de 

mais cinco delas, que irão discutir os cuidados com mudas, semeadura, estaquia e 

banco de sementes. Idealizamos o objetivo de implementar esta horta no colégio e 

também o de conscientizar os discentes quanto aos riscos proporcionados pelos 

modelos agropecuários extensivos e, desse modo, vislumbrar que uma alternativa 

é possível. Os resultados têm acarretado importantes mudanças na relação das 

cozinheiras com os resíduos orgânicos produzidos, que, agora já separados, são 

encaminhados à composteira, com a ajuda dos jovens. Além disso, os jovens, filhos 

de produtores familiares, têm realizado diferentes questionamentos e reflexões, 

junto à sua turma, quanto aos encaminhamentos na substituição da agricultura 

convencional para a orgânica em seus territórios. Esperamos, dessa forma, 

sensibilizar a comunidade escolar da importância do cuidado com o meio ambiente 

e das potencialidades na relação humana com a natureza. A própria horta, de porte 

pequeno, transformou o espaço dos fundos da escola e promete uma boa colheita 

antes do fim do ano. 

 

Agradecimentos: À Universidade Estadual de Londrina pela concessão de 

bolsa PROINEX/UEL e ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão 

(FAEP) da Universidade. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

GERENCIAMENTO INTERNO DE UM ESCRITÓRIO MODELO DE 
ARQUITETURA  

 
Rovenir Bertola Duarte1, Larissa Fernanda Piovam 2.3 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 
 
 
Área Temática: Trabalho 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01939 
 
O escritório modelo de arquitetura e urbanismo (OCAS) foi fundado em 2004 e tem 

como objetivo atender a comunidade com autogestão estudantil.  Com vários anos 

de funcionamento, o  escritório começou a apresentar falhas em sua organização, 

mais especificamente no desenvolvimento dos trabalhos  e sua comunicação 

interna. Este resumo trata da busca de   uma solução para a sua re-organização 

digital, sistematizar os procedimentos ou algoritmos (PADILHA, 2013) com atenção 

especial a  dois problemas  diagnosticados. O primeiro se refere aos  últimos anos 

de atividade do escritório, quando os alunos trabalharam mais individualmente, 

deixando de existir a necessidade de um sistema de organização para a 

comunicação e troca de informações no desenvolvimento de projetos. O segundo 

se relaciona com o fator do funcionamento do OCAS ser cíclico, isso faz com que o 

método de organização, se não reforçado, se perca com o passar do tempo. Para 

resolver esses problemas, foram propostas conversas e palestras com donos de 

escritórios e ex-integrantes do escritório modelo. A palestra foi dada para todos os 

membros do escritório visando a profissionalização do mesmo, a conclusão tirada a 
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partir dessas conversas foi que o escritório possui peculiaridades, como a gestão 

horizontal,   fazendo crer que o sistema deveria ser construído em conjunto. Esta 

construção foi rápida pois todos os computadores estavam conectados entre si, 

inclusive os pessoais  . Algumas dificuldades foram sendo encontradas no caminho, 

como o hábito de salvar o processo de produção em computadores pessoais fora 

da rede. Assim, começou a gerar discussões sobre o método que facilitaram e 

auxiliaram no entendimento de todos sobre o protocolo de organização. Após 

poucos meses de uso do novo sistema, houve uma queda de energia na 

universidade queimando a rede, o que causou a perca de grande parte dos arquivos. 

A partir desse ocorrido foi possível tirar algumas conclusões, como por exemplo, a 

dificuldade dos membros trabalharem e se comunicarem sem a rede de conexão 

entre computadores, mostrando como já haviam se acostumado com o método de 

organização, além disso, houve uma atenção maior para a fragilidade do sistema 

de redes, fazendo com que o backup seja diário.  Após todo esse estudo de métodos 

organizacionais, um novo grupo está chegando ao escritório e se espera que essa 

organização seja construída dia após dia de forma horizontal. 
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GETOM – FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Ana Lucia da Silva1, 2 e 3Sandro Bernardes Pinheiro, 2Suélio Josileissu da Silva. 
 

1 Professor da  Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina , 3 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01732 
 

 
 
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência obtida em um grupo de 

trabalho com professores da Educação Básica – o GETOM (Grupo de Estudos e 

Trabalho das Olimpíadas de Matemática). O grupo existe há oito anos e é 

constituído por professores da Educação Básica que ensinam Matemática, 

professores do Departamento de Matemática desta Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e estudantes da graduação dos cursos de Matemática, Economia e 

Engenharia Civil. Esta atividade é uma ação desenvolvida por meio de um projeto 

de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UEL cujo público alvo são 

professores da Educação Básica (EB) que participam voluntariamente do projeto. O 

grupo reúne-se mensalmente com o objetivo de discutir a Matemática presente na 

sua prática docente subsidiando o seu trabalho em sala de aula. Este grupo surgiu 

por iniciativa da professora Ana Lucia da Silva coordenadora regional da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e dos professores da EB 

que demonstraram interesse em realizar estudos referentes às questões das 

olimpíadas, motivando a criação do grupo. As atividades do grupo são 

desenvolvidas a partir de problemas e dos materiais que subsidiam o PIC – 

Programa de Iniciação Científica da OBMEP. Tomamos como base os problemas, 
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que a princípio podem ser considerados básicos e de fácil resolução, do ponto de 

vista do Ensino superior, mas   proporcionam o estudo de diferentes conceitos e 

ideias necessários para o ensino de Matemática.  Os problemas, junto às suas 

resoluções, são capazes de trazer à tona uma discussão de alto nível matemático, 

remetendo-nos aos conhecimentos relativos a áreas da Matemática que por vezes 

são questionadas por pertencer à formação inicial dos professores que ensinam 

Matemática, como a Análise, por exemplo. Como estratégia para o desenvolvimento 

do trabalho nos encontros mensais utilizamos a Resolução de Problemas (RP) na 

perspectiva de Onuchic & Allevato (2011) ao colocar um problema como " tudo 

aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer" (p. 81). Dessa 

forma, trazemos a RP como estratégia de ensino em que o problema é ponto de 

partida para que conhecimentos matemáticos sejam construídos e, o conteúdo em 

si, que desejamos abordar, seja sistematizado a partir da resolução de um, ou de 

mais problemas. Nossa experiência mostra que na formação inicial daqueles 

professores existem lacunas que são percebidas ao longo de suas práticas e o 

GETOM tem sido uma oportunidade para que possam aprender constantemente. A 

dinâmica de trabalho segue as etapas da Resolução de Problemas, onde um ou 

mais problemas são escolhidos pelas docentes coordenadoras do grupo 

previamente, os professores resolvem o problema em grupo e na lousa uma ou mais 

soluções, quando construídas são apresentadas. A partir desta apresentação é 

estabelecida uma plenária. Conhecimentos são veiculados e sistematizados e 

geram uma discussão capaz de emergir as lacunas citadas anteriormente. 

Entendemos que não somente os professores da EB, que são o público alvo do 

projeto, mas todos os que participam dos encontros são beneficiados com o trabalho 

desenvolvido. Neste sentido, nosso fazer vem colaborar com a formação continuada 

do professor no que diz respeito à exploração de problemas e exercícios 

desafiadores como metodologia diferenciada na sala de aula; ao estimular o uso de 

problemas desafiadores como material didático na sala de aula, já que 

constantemente em contato com material especializado; com isso oportunizamos o 

desenvolvimento de uma cultura entre os professores que situe os problemas como 

elementos importantes para as aulas de matemática; além de oferecer um ambiente 

acadêmico e orientado para que possam se expor e manifestar frente às 

dificuldades de sua prática e que permita realizar discussões sobre assuntos 
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veiculados na sua prática tanto do ponto vista de vista matemático quanto do  

metodológico e mais ainda, podemos utilizar os “erros” que possivelmente são 

cometidos como instrumento de aprendizagem.  

Agradecimentos: PROEX, Fundação Araucária, OBMEP, UEL. 
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GETOM – FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

1 Ana Lucia da Silva, 2 Sandro Bernardes Pinheiro, 2, 3 Suelio Josileissu da Silva 
 

1 Professor da  Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina , 3 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01732 
 

 
 
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência obtida em um grupo de 

trabalho com professores da Educação Básica – o GETOM (Grupo de Estudos e 

Trabalho das Olimpíadas de Matemática). O grupo existe há oito anos e é 

constituído por professores da Educação Básica que ensinam Matemática, 

professores do Departamento de Matemática desta Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e estudantes da graduação dos cursos de Matemática, Economia e 

Engenharia Civil. Esta atividade é uma ação desenvolvida por meio de um projeto 

de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UEL cujo público alvo são 

professores da Educação Básica (EB) que participam voluntariamente do projeto. O 

grupo reúne-se mensalmente com o objetivo de discutir a Matemática presente na 

sua prática docente subsidiando o seu trabalho em sala de aula. Este grupo surgiu 

por iniciativa da professora Ana Lucia da Silva coordenadora regional da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e dos professores da EB 

que demonstraram interesse em realizar estudos referentes às questões das 

olimpíadas, motivando a criação do grupo. As atividades do grupo são 

desenvolvidas a partir de problemas e dos materiais que subsidiam o PIC – 

Programa de Iniciação Científica da OBMEP. Tomamos como base os problemas, 
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que a princípio podem ser considerados básicos e de fácil resolução, do ponto de 

vista do Ensino superior, mas   proporcionam o estudo de diferentes conceitos e 

ideias necessários para o ensino de Matemática.  Os problemas, junto às suas 

resoluções, são capazes de trazer à tona uma discussão de alto nível matemático, 

remetendo-nos aos conhecimentos relativos a áreas da Matemática que por vezes 

são questionadas por pertencer à formação inicial dos professores que ensinam 

Matemática, como a Análise, por exemplo. Como estratégia para o desenvolvimento 

do trabalho nos encontros mensais utilizamos a Resolução de Problemas (RP) na 

perspectiva de Onuchic & Allevato (2011) ao colocar um problema como "tudo aquilo 

que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer" (p. 81). Dessa forma, 

trazemos a RP como estratégia de ensino em que o problema é ponto de partida 

para que conhecimentos matemáticos sejam construídos e, o conteúdo em si, que 

desejamos abordar, seja sistematizado a partir da resolução de um, ou de mais 

problemas. Nossa experiência mostra que na formação inicial daqueles professores 

existem lacunas que são percebidas ao longo de suas práticas e o GETOM tem sido 

uma oportunidade para que possam aprender constantemente. A dinâmica de 

trabalho segue as etapas da Resolução de Problemas, onde um ou mais problemas 

são escolhidos pelas docentes coordenadoras do grupo previamente, os 

professores resolvem o problema em grupo e na lousa uma ou mais soluções, 

quando construídas são apresentadas. A partir desta apresentação é estabelecida 

uma plenária. Conhecimentos são veiculados e sistematizados e geram uma 

discussão capaz de emergir as lacunas citadas anteriormente. Entendemos que não 

somente os professores da EB, que são o público alvo do projeto, mas todos os que 

participam dos encontros são beneficiados com o trabalho desenvolvido. Neste 

sentido, nosso fazer vem colaborar com a formação continuada do professor no que 

diz respeito à exploração de problemas e exercícios desafiadores como metodologia 

diferenciada na sala de aula; ao estimular o uso de problemas desafiadores como 

material didático na sala de aula, já que constantemente em contato com material 

especializado; com isso oportunizamos o desenvolvimento de uma cultura entre os 

professores que situe os problemas como elementos importantes para as aulas de 

matemática; além de oferecer um ambiente acadêmico e orientado para que 

possam se expor e manifestar frente às dificuldades de sua prática e que permita 

realizar discussões sobre assuntos veiculados na sua prática tanto do ponto vista 



266 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

de vista matemático quanto do  metodológico e mais ainda, podemos utilizar os 

“erros” que possivelmente são cometidos como instrumento de aprendizagem.  

Agradecimentos: PROEX, Fundação Araucária, OBMEP, UEL. 
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GRUPO DE DINÂMICAS DA CLÍNICA PSICOLÓGICA DA UEL: REFLEXÕES A 

PARTIR DE UM CASO 
 

1,2Michele Regina Ganeo, 3,4Maíra Bonafé Sei, 4,5Daniel Polimeni Maireno,  
1Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2Apresentadora, 
3Coordenadora do Projeto de Extensão, 4Professor da Universidade Estadual de 

Londrina, 5Professor Colaborador do Projeto de Extensão. 
 

Área Temática: Saúde Humana 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01948 
 
O projeto do Grupo de Dinâmicas foi criado como uma estratégia para apoiar 

aqueles que estavam na lista de espera para o atendimento individual da Clínica 

Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, considerando a delonga para 

início da psicoterapia. Almejava-se, também, diminuir a taxa de evasão e favorecer 

a formação de vínculo dessas pessoas com a Clínica, ofertando um tipo de 

atendimento prévio à psicoterapia individual. Inicialmente, foram chamados para os 

grupos apenas indivíduos que estavam na lista de espera, contudo ponderou-se ser 

pertinente a abertura dos grupos aos demais interessados, percebendo-se que a 

demanda da comunidade por esta proposta era maior do que apenas daqueles que 

estavam aguardando o chamado para o início da psicoterapia. Optou-se, assim, por 

abrir os grupos à frequência de qualquer pessoa que quisesse participar. Estes 

grupos acontecem semanalmente e são divididos em faixas etárias - adultos, 

adolescentes e crianças - nos períodos matutino, vespertino e noturno. As 

atividades ofertadas são norteadas por um tema e a partir dele os coordenadores 

de cada grupo selecionam dinâmicas que possam estar relacionadas a ele, 

promovendo discussão e reflexão sobre o mesmo. Para fins de ilustração, será 

apresentado um estudo de caso, focando o funcionamento de um grupo de adultos. 

A pessoa em questão frequenta o grupo de dinâmicas há aproximadamente 4 

meses. Por meio desta participação pôde-se notar a passagem por vários 

momentos do indivíduo em questão dentro da dinâmica grupal. No que se refere ao 
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atendimento grupal, é importante considerar aspectos concernentes à dinâmica 

interna dentro do grupo tais como sua organização, regras, papéis, liderança, 

comunicação e também o processo de mudança e de resistência à mudança. Tendo 

em vista o posicionamento deste participante, pôde-se observar o desenvolvimento 

destes aspectos e, de forma geral, pode-se entender que o grupo acabou por se 

organizar como um espaço de cuidado, de grande benefício aos usuários e também 

aos coordenadores dos grupos, criando responsabilidades, vivências e 

aprendizagens importantes para um profissional da psicologia.  

Agradecimentos: Pró-Reitoria de Extensão da UEL pela concessão da bolsa. 
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GRUPO DE ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO EM CIÊNCIA DA CARNE.  
 

1Ana Maria Bridi, ² Ana Paula Oliveira, ² Natália Leite Gonçalves, ² Daniela Kaizer 
Terto, ²  Estevao Pioto Pegorin, ² Guilherme Agostinis Ferreira, ³ Priscila da Silva 
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1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, ³ Apresentador 

 
Área Temática: Ciência da Carne.   
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00252 
 

 

A participação vivencial dos estudantes no programa envolveu estudos, análises, 

problematização, reflexão e proposição de soluções sobre o objeto em estudo, 

melhorando a qualidade da aprendizagem. O programa de formação complementar 

no ensino de graduação visou proporcionar a nós estudantes, práticas 

complementares à formação curricular na área de produção animal com foco na 

qualidade da carne, visando a sua inserção profissional. Com o presente programa 

objetivou-se melhor capacitar os acadêmicos para o mercado de trabalho e para a 

pós-graduação, melhorando seus conhecimentos teóricos e práticos em Ciência da 

Carne; obtivemos treinamentos no preparo de aulas (teóricas e práticas) e palestras; 

no uso dos recursos áudio- visuais; exercitar a oratória; conduzir práticas 

laboratoriais; tabulação de dados e; confecção de resumos científicos. Os 

acadêmicos participaram de reuniões semanais onde apresentaram temas sobre 

Fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a qualidade da carne, bem como sobre 

métodos de avaliação de carnes e carcaças. Após a apresentação, era realizado 

um debate sobre o assunto abordado. Ao final, era realizada uma avaliação da 

apresentação abordando itens como: adequação dos recursos utilizados, uso do 
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tempo, oratória, conhecimento sobre o assunto entre outros. O segundo encontro 

semanal ocorria no Laboratório de Avaliação de Produtos de origem Animal da 

Universidade Estadual de Londrina. Neste período o acadêmico exercitava as 

técnicas de avaliação de carnes como: pH, cor, maciez, oxidação lipídicas e análise 

centesimal. Outra atividade desenvolvida era a tabulação de dados científicos para 

análise estatística e a elaboração de tabelas de resultados. Os acadêmicos 

receberam treinamento sobre o Curriculo Lattes e como escrever resumos 

científicos. Também, organizaram palestras para o curso de Zootecnia. Com tudo 

podemos concluir, que com este projeto de ensino teve uma abordagem no 

ensinamento de alunos da graduação que obtiveram uma ampla visão de 

conhecimento em relação a analise de carne e fatores que abrange dados 

científicos.  

Agradecimentos: A minha professora e orientadora Ana Maria Bridi e a 

Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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GRUPOS DE DINÂMICAS NA CLÍNICA PSICOLÓGICA DA UEL. 

1,3 Letícia Akemi Shiki, 2 Maíra Bonafé Sei, 2 Daniel Polimeni Maireno. 
 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professor da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador. 

 
Área Temática: 6 – Saúde Humana  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01948 
 

 
A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina apresenta uma grande 

demanda pelos seus serviços ofertados e uma alta taxa de evasão, antes mesmo 

de se iniciar o atendimento psicoterápico. Pensa-se que um dos motivos para que 

ocorra a desistência relaciona-se ao longo tempo que as pessoas precisam esperar 

para serem atendidas. Como uma forma de lidar com esse contexto e atender as 

pessoas que estavam na lista de espera, foi proposto o projeto de grupos de espera 

para os inscritos nessa lista. O objetivo era de propiciar um ambiente em que o 

vínculo dessas pessoas com a clínica pudesse ser fortalecido, antes mesmo delas 

serem atendidas, diminuindo a evasão e favorecendo a promoção de saúde. Estes 

grupos foram denominados de grupos de dinâmicas e acontecem semanalmente, 

sendo distribuídos nos períodos matutino, vespertino e noturno, e divididos por 

faixas etárias de adultos, adolescentes e crianças. São coordenados pelos 

colaboradores vinculados ao projeto e as atividades realizadas são previamente 

planejadas pelos mesmos. A demanda, que inicialmente era de atender somente os 

inscritos na lista da clínica, modificou-se com estes grupos que já tinham um caráter 

aberto, passando a ser ofertados para a comunidade como um todo. 

Posteriormente, também devido à demanda, foi acrescentada mais uma modalidade 

grupal, a de grupo na sala de espera, que tem uma proposta de teor mais artístico-
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expressivo. Semanalmente, ocorre a supervisão dos grupos com o docente 

responsável, discutindo-se os casos em alinhamento com o conhecimento teórico, 

contribuindo para a formação acadêmica dos colaboradores, de uma maneira 

prática em conjunto com a teoria, além do desenvolvimento de competências para 

coordenar e mediar grupos de dinâmicas. Os resultados obtidos por meio dos 

grupos, para a comunidade e para a clínica psicológica, puderam ser observados 

em cada grupo que acontecia, por meio dos próprios participantes, que de fato se 

vincularam melhor com o serviço e pelos seus feedbacks, que demonstravam 

encontrar no grupo uma fonte de promoção de saúde e qualidade de vida.  

Agradecimentos: Pró-Reitoria de Extensão pela concessão de bolsa. 
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IMPORTÂNCIA ÉTICA E LEGAL DA DOCUMENTAÇÃO RADIOGRÁFICA 

1 Evelise Ono, 1 Elisa Tanaka, 2Christopher Brian Bernini e Lima, 2Camila Mitie 
Carrasco Nakagawa,2,3 Carla Barbosa Pereira 

 
1 Professora do Departamento de Medicina Oral e Odontologia infantil da 

Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da Universidade 
Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Ensino/ Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00568/ PROGRAD 
 

 
O exame radiográfico é imprescindível para o diagnóstico odontológico eficaz, que 

somado aos dados da anamnese e exame clínico, completam um prontuário com 

informações necessárias para o diagnóstico e documentação legal. Sendo assim é 

de primordial importância que as radiografias sejam feitas com base na técnica 

preconizada, processada adequadamente, identificada e arquivada no prontuário 

do paciente. O objetivo deste trabalho foi identificar a incidência dos erros 

radiográficos mais cometidos nas clínicas, procurar diminuí-los e propor a inserção 

da avaliação radiográfica no plano de aprendizado de todas as disciplinas. 

Também foi utilizado para conscientizar docentes e discentes sobre a importância 

ética e legal do arquivamento dos prontuários, assim como da obtenção de uma 

documentação radiográfica de qualidade. Neste estudo, foi realizado o 

levantamento de 377 prontuários da 3ª e 4ª série do curso de Odontologia da 

Universidade Estadual de Londrina (escolhidos através de técnica de amostragem) 

que possuíam exames radiográficos realizados no ano de 2013, onde foram 

analisadas 2552 radiografias periapicais, em negatoscópio por residentes de 

Radiologia e graduandos. As radiografias foram classificadas de acordo com o 

erro de técnica e processamento encontrados, além do ano da graduação e clínica 
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em que foram realizadas. Diante da tabulação dos dados verificou-se que 51% das 

radiografias apresentaram algum tipo de erro, o que corresponde a um total de 

1251 radiografias, sendo este de teor técnico ou de processamento. Os erros mais 

frequentes encontrados foram: “falta de banho final”, presente em 19% das 

radiografias e o “posicionamento incorreto do filme” em 20%. O total de 4% 

apresentava-se completamente ilegíveis para a avaliação, impossibilitando, assim, 

qualquer diagnóstico. Conclui-se que muitos alunos cometem erros simples (como 

a não lavagem da radiografia) por realizar a tomada radiográfica de modo 

apressado sem obedecer a técnica preconizada. Além disso, observamos a falta 

de avaliação da qualidade da radiografia por parte do professor, o que 

compromete além do diagnóstico e tratamento a validade legal da mesma, sendo 

todos responsáveis por este ato. 

 

Agradecimentos: à Fundação Araucária pela concessão da bolsa de Inclusão 

social.  
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IMUNODIAGNÓSTICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE POR ENSAIO 

IMUNOENZIMÁTICO E IMUNODIFUSÃO 

1Eiko Nakagawa Itano, 2Adriane Lenhard-Vidal, 3 Nilson de Jesus 
Carlos,4* Mayra Bocchi 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Doutoranda Pós-

Graduação em Patologia Experimental, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4Discente de Graduação da Universidade Estadual 

de Londrina e bolsista (PIBEX/Fundação Araucária), * Apresentador. 
 

Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01785 
 

 
A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 

dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. A infecção envolve primariamente os 

pulmões pela inalação do fungo e pode disseminar-se para vários órgãos e sistemas 

originando lesões secundárias nas mucosas, nos linfonodos, na pele e nas 

glândulas adrenais. A doença manifesta-se mais freqüentemente a partir dos 30 

anos de idade sob as formas aguda e crônica unifocal ou multifocal. A PCM pode-

se apresentar na forma aguda ou crônica. A forma aguda afeta pacientes jovens de 

ambos os sexos, enquanto a crônica é mais prevalente em adultos masculinos, com 

envolvimento pulmonar e cutâneo. É mais freqüente em homens expostos ao habitat 

do fungo pelo trabalho agrícola. Em mulheres, a infecção é rara em função do papel 

protetor do hormônio estrogênio. Testes sorológicos são utilizados no diagnóstico e 

monitoramento da resposta do paciente ao tratamento. O presente trabalho teve 

como objetivo realizar imunodiagnóstico de pacientes com PCM ou com suspeita 

de PCM, atendidos no HU/HC, MOOI-Odontologia/UEL e  Secretaria de Saúde de 

Guarapuava, PR. Foram realizados  ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e 
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imunodifusão radial dupla (IDRD) em 37 amostras de sangue de pacientes com 

PCM ou com suspeita de PCM e 10 controles saudáveis. Para ELISA foram 

utilizados exoAg  obtidos do fungo P. brasiliensis B339 como antígeno e soros de 

pacientes diluídos (1/100, 1/200, 1/400 e 1/800). A reação foi evidenciada com a 

adição de conjugado peroxidase anti IgG humano diluído 1:12000 em tampão de 

diluição. A reação foi iniciada com O-fenilenediamina (OPD) em tampão substrato e 

peróxido de hidrogênio e absorbância foi determinada em aparelho Multiskan a 492 

nm. Para IDRD, foi aplicada amostra de antígeno no orifício central de ágar (laminas 

de vidro recobertas com ágar 1%) e amostras de soros puro e diluído 1:2 até 1:32 

nos orifícios circundantes. Após 24 horas de incubação as laminas foram coradas. 

Os resultados obtidos demonstraram 57,14% de positividade por ELISA e 19,5% de 

positividade por IDRD, considerando como positivo título de 1/200 por ELISA e 

reagente por IDRD. Houve diferença significativa entre os grupo de pacientes e 

controles normais (p<0.05), considerando D.O a 492nm. Como esperado a 

positividade foi maior por ELISA em relação a IDRD, confirmando maior 

sensibilidade de ELISA e demonstrando a necessidade de se utilizar mais de um 

teste para o diagnóstico da PCM.  

Agradecimentos: Fundação Araucária, PPSUS/Fundação Araucária e 

PROEX/UEL 
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IMUNODIAGNÓSTICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE UTILIZANDO 

ANTÍGENOS DOS FUNGOS Paracoccidioides brasilienses E 

Paracoccidioides lutzii 
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1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Doutoranda Pós-Graduação 

em Patologia Experimental, 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 
Londrina e bolsista (PROEX/UEL), * Apresentador 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto (UEL):01628 
 
A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 

Paracoccidioides brasiliensis (Pb). É uma das mais importantes micoses sistêmicas 

da América Latina, sendo apontada como a oitava causa de mortalidade por doença 

predominantemente crônica ou repetitiva entre as patologias infecciosas ou 

parasitárias, e a mais elevada taxa de mortalidade entre as micoses sistêmicas no 

Brasil. O padrão ouro para o diagnóstico laboratorial é o encontro de elementos 

fúngicos característico do Pb por exame direto (microscopia) em amostras clínicas 

(biópsia, escarro, raspado de lesão, aspirado de linfonodo). No entanto, nem 

sempre é possível a identificação direta do fungo sendo necessárias a utilização de 

outros meios diagnósticos. Técnica sorológica como a imunodifusão tem sido  

empregada devido a sua facilidade de execução. No entanto, este teste apresenta 

baixa sensibilidade com possibilidade de ocorrer resultado falso negativo. Além 

disso, trabalhos recentes demonstraram a existência de um novo agente da PCM, 

o fungo P. lutzii. O presente trabalho, teve como objetivo introduzir 

ensaioimunoenzimático, técnica mais sensivel, utilizando antígenos dos fungos P. 

brasiliensis e de P. lutzii.  O s fungos P. brasiliensis (Pb18) e P. lutzii (LDR-2) foram 

cultivados em meio SDA (Saboraud dextrose agar) por 5 a 7 dias a 35oC, para 

obtenção de células leveduriformes viáveis. A partir de massa fungica foram obtidos 

antígenos livres de células (CFA) . Amostras de fungos foram  coletadas e 

suspendidas em solução salina tamponada com fosfato (PBS) 0,15M pH 7,2 

contendo 0,02% de timerosol e fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) 2,5mM. As 

amostras foram agitadas em vórtex por 5 min, deixadas em repouso por 
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aproximadamente 1h30 e então centrifugadas. Essas amostras foram utilizadas 

para sensibilização de placas de ELISA e  incubadas com amostras de soros 

diluidas. A reatividade de soro foi evidenciada pela utilização de conjugado 

peroxidase anti IgG humano e a reação evidenciada com O-fenilenediamina (OPD) 

em tampão substrato e peróxido de hidrogênio. A absorbância foi determinada em 

aparelho Multiskan a 492 nm. 

Os resultados obtidos demonstraram reconhecimento distinto de anticorpos aos 

antígenos de P. brasiliensis e P. lutzii. e demonstraram aumento na porcentagem 

de positividade, por ELISA  quando foram consideradas as duas espécies fúngicas. 

Em conclusão, para maior cobertura de diagnóstico da PCM na região de Foz de 

Iguaçu, é necessário a inclusão de antígenos de P. lutzii  aos de P. brasiliensis. 

 
 Agradecimentos: Fundação Araucária, PPSUS/Fundação Araucária e 
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INCLUSÃO EDUCACIONAL COMO FORMA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL 
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Área Temática: Direitos humanos e Justiça 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01926 
 

 
O Patronato Penitenciário de Londrina atua de maneira interdisciplinar no 

atendimento e acompanhamento ao sujeito que cumpre penas e medidas 

alternativas e aos que cumprem pena em regime aberto e liberdade condicional, 

visando a ressocialização desses sujeitos. Neste trabalho trataremos 

especificamente das medidas alternativas atendidas e acompanhadas pelo setor de 

Pedagogia, ou seja, as medidas educativas. No que toca aos assistidos, 

analisaremos, neste trabalho, especialmente os egressos do sistema prisional. Este 

recorte nos permitirá analisar os benefícios do acesso a um dos elementos 

fundamentais para integração do indivíduo com a sociedade: a educação. Na 

atualidade é possível acompanhar o avanço do conservadorismo na sociedade e da 

tendência neoliberal do governo, que, cada vez mais corta investimentos em áreas 

básicas para a garantia de sobrevivência da população. Essas áreas, em sua 

imensa maioria, são relacionadas aos direitos humanos. Diante disso, 

consideramos relevante descrever o trabalho desenvolvido por meio das medidas 

educativas realizadas pelo setor de pedagogia no projeto Patronato, pois 

investimentos em medidas educativas, podem trazer para uma parte da população, 

que, sabidamente, enfrenta dificuldade em ter acesso às informações dos mais 

variados tipos, novas perspectivas pessoais e coletivas. Os cursos ofertados aos 

assistidos, que precisam cumprir a medida educativa, possuem como principais 

eixos temáticos a Educação e o Trabalho. No primeiro eixo os cursos ocorrem tendo 

como foco diversos tipos de aprendizados, sendo estes, voltados para questões 
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atuais da sociedade e para a cidadania, tais como: acesso e permanência nas várias 

etapas de ensino, direitos do consumidor, saúde e bem-estar, marketing pessoal, 

etc. No segundo eixo temático, os cursos focam em questões relacionadas ao 

mercado de trabalho. Estes visam orientar os assistidos sobre situações que vão 

desde o momento da entrevista de trabalho, até o trabalho em si, neste último caso 

trata-se dos cursos profissionalizantes, pelos quais objetiva-se possibilitar aos 

assistidos capacitação para exercerem uma nova profissão. O número considerável 

dos comparecimentos aos cursos citados acima, a qualidade da participação dos 

assistidos e os relatos realizados por estes sujeitos no decorrer do cumprimento das 

medidas, nos permite apontar a iniciativa como relevante, contribuindo para seu 

processo de ressocialização.  

Agradecimentos: (Equipe do Patronato Penitenciário de Londrina e à SETI) 
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01943 
 

 
As dificuldades de reinserção social das pessoas com problemas decorrentes do 

álcool e outras drogas são, em grande parte, resultado da falta de acesso aos 

diversos recursos sociais e de saúde, ocasionados por diversas variáveis 

psicossociais, sobretudo, o estigma causado pela presença da dependência 

química ou o envolvimento próprio e/ou familiar com substãncias psicoativas. 

Considerando o processo de formação, é importante articular o trabalho 

interdisciplinar, de forma que ações intersetoriais possam ser construídas desde o 

processo de formação e no recém – formado, visando o seu aprimoramento e 

desempenho quando inserido no mercado de trabalho. Tendo como pano de fundo 

a inclusão sócia, prevenção e promoção de Saúde Mental, planeja – se melhorar a 

qualidade de vida, por meio de ações (Assessoria jurídica, Oficinas de Arteterapia, 

Intervenção Breve, e envolvimento das lideranças comunitárias e/ou religiosas na 

prevenção do uso de drogas) que possibilitem oferecer condições de inclusão 

social. Para alcançar este objetivo e estimular os serviços, os futuros profissionais 

e profissionais já formados consolidaram em sua prática uma assistência junto a 

comunidade, que oportunizou a ascensão social e a melhor qualidade de vida de 
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moradores da cidade de Tamarana – PR que apresentaram problemas decorrentes 

do envolvimento com substâncias psicoativas e oriundos de contextos sócio – 

econômicos vulneráveis (Bolsão de pobreza e município com IDH de 0,68). Neste 

sentido, a oficina de mosaico (Arteterapia) ganhou destaque substancial, por 

oferecer a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, bem como também 

um trabalho terapêutico, muito usado em oficinas nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPSs), necessitando, então, da instrução de um profissional.  

Agradecimentos: A “Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 

Paraná / UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS” pela concessão das bolsas, a 

Universidade Estadual de Londrina por dar vazão e estimular a aplicação do 

conhecimento por meio de práticas na comunidade, a Divisão de Transportes 

da UEL por intermediar e contornar dificuldades, aos profissionais da cidade 

de Tamarana –PR (Secretário de Saúde, Assistente Social, Enfermeiras e em 

especial as Agentes Comunitárias de Saúde pelo gigante envolvimento e 

amor), a empresa “Tamarana Soluções e Tecnologia Ambientais” pela 

inestimável parceria, as lideranças religiosas da cidade, aos líderes 

comunitários e os mais importantes, os pacientes que nos deram verdadeiros 

exemplos de garra, determinação e lições de vida comoventes. 
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INFLUÊNCIAS DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO SUICIDA  DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA. 

¹ Lara Balera Ferreira Pinto, 2 Profa. Dra. Solange Leme Ferreira 
¹ Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina,2Coordenadora do 

projeto "Mídia e Psicologia: construindo a visibilidade e a viabilidade social da 

pessoa com deficiência intelectual" . Docente do Departamento de Psicologia 

Social e Institucional da UEL 

 

Área Temática: Educação 

Número de Cadastro do Projeto de Extensão: 01961  

 

Devido a fatores culturais, históricos e sociais – e dentre estes situamos a mídia- à 

pessoa com deficiência é atribuída uma imagem negativa, a qual influencia sua 

auto- estima que, por sua vez, poderá interferir em seus sentimentos, atitudes e 

comportamentos.   

Desta forma, buscamos analisar de que maneira a mídia contribui para que a pessoa 

com deficiência construa este tipo de imagem de si mesma, a ponto de gerar um 

sofrimento psíquico suficiente para ensejara tentativa ou a prática do suicídio como 

estratégia de eliminação para o mesmo. A iniciativa desse trabalho se deu com o 

seguinte pensamento: se a mídia possui um poder tão grande na determinação do 

modo devida das pessoas, será ela determinante também do modo de suas 

mortes?Embora o suicídio seja pouco divulgado nos meios de comunicação de 

massa, levando-nos à falsa idéia de que o mesmo é pouco freqüente na população 

geral, resolvemos assumir o desafio de fazer uma garimpagem em vídeos, filmes e 

sites, na tentativa de encontrar dados acerca do comportamento suicida de pessoas 



284 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

com deficiência. O nosso objetivo é analisar de que maneira a mídia trata este tipo 

de fato, bem como identificar elementos contidos que poderiam eventualmente 

influenciar o comportamento suicida de pessoas com deficiência, desenvolvendo 

atividades como: busca e estudo de referencial teórico sobre a temática e análise 

de vídeos sobre pessoas com deficiência. A fim de identificar como estas últimas 

são reportadas pela mídia em notícias sobre suicídios, temos utilizado um protocolo 

com os seguintes elementos: as manchetes, os subtítulos, o texto e o veículo de 

comunicação utilizado, endereço, data e autor. Pela dificuldade já mencionada 

relativa à divulgação do comportamento em tela, ainda temos pouco dados 

coletados. No entanto, este fato não deverá se constituir um obstáculo ao 

prosseguimento do trabalho, o qual se mostra ser assaz relevante para que se 

possa pesquisar, conhecer e continuar a escrever um novo script para as pessoas 

com deficiência desempenharem na sociedade contemporânea. 
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INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DEMOSTRATIVA DE PRODUÇÀO DE LEITE 

EM PASTAGEM EM ASSENTAMENTOS RURAIS. 
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Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01916 
 

 
A agricultura constitui historicamente um segmento de grande importância para a 
economia brasileira. Entretanto, os pequenos produtores rurais, incluindo os 
assentados, têm limitado acesso aos instrumentos de produção. Neste sentido, 
objetivou-se com o projeto articular a integração entre a Instituição de Ensino 
(acadêmicos de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos) com a 
comunidade externa (assentados), visando à reformulação e a geração de novos 
conhecimentos para a produção de leite em pastagem, contribuindo para a 
promoção do desenvolvimento sustentável (economicamente, socialmente, 
ecologicamente), adotando medidas baseadas no princípio da agroecologia. O 
trabalho foi desenvolvido nos assentamentos rurais Eli Vive I e Eli Vive II, visando 
reforçar a consolidação da cadeia produtiva de gado de leite, que funciona no 
entorno da Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa. 
Como o assentamento têm somente seis anos, com elevado número de famílias 
assentadas (540 famílias) e com muitos dos assentados sem tradição rural, a 
metodologia de extensão utilizada foi o desenvolvimento de uma Unidade de Teste 
e Demonstração de Produção de Leite em Pastagem, por possuir maior alcance 
grupal. Utilizou-se a metodologia Planejamento Participativo, onde foi formado um 
grupo de assentados com interesse na produção de leite que se reunia 
mensalmente para definir as estratégias e ações. Os assentados elegeram uma 
propriedade para o desenvolvimento do projeto. Sendo assim, primeiramente foi 
realizado o diagnóstico da propriedade como um todo, e para isso analisou-se o 
capital natural, físico, humano, social, ambiental e financeiro, para que fosse obtido 
o máximo de informações da propriedade. Essas informações são extremamente 
importantes na tomada de decisão para se implantar uma unidade demonstrativa, 
pois para cada tecnologia utilizada no sistema de produção leiteira é importante 
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seguir algumas premissas básicas. Foi então realizado o levantamento topográfico 
da área, levantamento das espécies forrageiras existentes e analisado a fertilidade 
do solo. Com essas informações, estimou-se a capacidade de produção de 
forragens e consequentemente, da produção leiteira. Estudou-se a necessidade de 
reforma ou recuperação dos pastos e verificou-se que as espécies forrageiras não 
seriam substituídas devido sua adequação às áreas de pastagens. Foi sugerido a 
formação de novas áreas de pastagens com o estabelecimento das plantas 
forrageiras por meio de mudas advindas da própria propriedade. Foi então 
elaborado um projeto de divisão da área em piquetes para pastejo com lotação 
rotacionada, alocação de bebedouros, cochos para suplementação mineral e de 
sombra para os animais. Inicialmente na implantação do projeto, foi realizada a 
calagem e adubação nas pastagens, a confecção de cercas elétrica, o preparo do 
encanamento para a instalação dos bebedouros, a confecção e alocação dos 
cochos e do sombrite. Para a  divisão da área levou-se em consideração o número 
de animais que se pretende alcançar na propriedade, a categoria dos animais, a 
taxa de crescimento e a qualidade da forragem. Também, preparou-se um 
planejamento alimentar para o rebanho com base prioritária no uso de forragem in 
natura (pasto e capineira). A médio prazo, pretende-se implantar o uso de alimentos 
volumosos conservados (silagem e feno) para suplementação dos animais nas 
épocas de escassez de pasto. Concomitante as ações realizadas nas áreas de 
pastagens, os animais foram examinados quanto a capacidade reprodutiva e 
sanitária, onde realizaram a coleta de sangue para exames de brucelose, 
tuberculose, dentre outros. As ações descritas acima, associadas ao manejo correto 
dos pastos, ao manejo alimentar e ao manejo sanitário do rebanho proporciona 
aumento na taxa de lotação animal e na produção de leite com qualidade e 
segurança alimentar. Essas ações visam que os assentamentos produzam leite de 
forma economicamente viável e sustentável. Também, é importante na construção 
do Projeto Político Pedagógico dos cursos de graduação na área de Ciências 
Agrárias, na contextualização dos acadêmicos na realidade de produção 
sustentável em pequenas propriedades, no entendimento das questões agrícolas e 
agrárias, e na definição de linhas de pesquisa baseadas nas problemáticas 
vivenciadas, promovendo a geração de novos conhecimentos.  
 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, SETI 

(Universidade sem Fronteiras) pelo financiamento do Projeto. 
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INSTRUÇÃO QUANTO A SISTEMA REPRODUTOR FEMININO, MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS, DSTs e HIGIENE ÍNTIMA NA CASA DO CAMINHO- 

LONDRINA-PR  

1 Ana Laura Franco Paião, 2 Erika Terumi Tomisaki, 2  Jailton Luiz Moreira, 3 

Solange de Paula Ramos, 4 Daniela de Oliveira Pinheiro 
 

1 Apresentador, 2 Discentes Bolsistas da Graduação da Universidade Estadual de 
Londrina, 

 3 Coordenadora do Projeto, 4 Orientadora 
 
Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01987 
 
O projeto Integra tem como objetivo atuar e intervir nos fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças orais, em crianças que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, e que são atendidos por uma equipe multidisciplinar 

buscando a prevenção. O projeto se estende em diferentes vertentes, e, dentro 

desse contexto, está sendo executado oficinas de instrução quanto a sistema 

reprodutor feminino, métodos contraceptivos, Doenças sexualmente transmissíveis 

(Dsts) e higiene íntima. Sabe-se que dentro da realidade de diversas crianças e 

adolescentes, a família muitas vezes tem dificuldade para conversas sobre 

sexualidade, e muitas vezes, o adolescente se sente envergonhado em abordar o 

assunto com seus pais. Sendo assim, tem-se como objetivo instruir e conscientizar 

as crianças/ adolescentes sobre DSTs (Sífilis, Gonorreia, Herpes, HPV, candidíase, 

HIV), abordar sobre anatomia do aparelho reprodutor feminino e indícios e 

características das alterações durante a puberdade, bem como abordar temas sobre 

diferentes métodos contraceptivos e maneiras corretas para uma boa higiene íntima 

em meninas. Para isso, grupos de alunos do curso de Odontologia, foram treinados 

e montaram uma apresentação teórico-pratica sobre os diferentes temas: sistema 
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reprodutor feminino, métodos contraceptivos, DSTs e higiene íntima. Foi também 

firmado parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento –CTA da cidade de 

Londrina que cedeu material demonstrativo (folhetos educacionais e camisinhas 

femininas e masculinas). Após isso, foi realizado apresentação na Casa do Caminho 

para 9 alunas, previamente selecionadas durante as atividades com profissionais 

da área de psicologia, em idade 12-15 anos. A atividade expositiva teve duração de 

2 horas. Foi possível observar inúmeros questionamentos dos participantes 

principalmente quanto a higiene íntima durante a menstruação, aos diferentes tipos 

de DSTs, bem como a maneira correta de utilização de contraceptivos de barreira. 

Foram apontados ainda questões sobre associação entre DSTs e sexo oral. Esses 

resultados apontam para boa interação entre adolescentes e graduandos 

envolvidos e acredita-se que essa liberdade possa der devido a uma baixa diferença 

de idade entre os mesmos. Foi possível constatar ainda o grande interesse das 

participantes com o assunto de sexualidade e com isso, pode-se concluir que mais 

ações referentes a esse assunto precisem ser novamente abordadas. Também foi 

possível constatar, pelas informações dos responsáveis pela instituição após a 

ação, uma necessidade de repetir a atuação no grupo de meninos dessa instituição, 

o que estará sendo conduzido futuramente. 

Agradecimentos: Aos discentes colaboradores: Alaina Fioravante, Angela 

Takeda, Julia F. Parise, Maiara Ferreira, Eric Harada, Matheus B. Costa. 
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Área Temática: Serviço Social  

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1980 

 

O processo de segregação socioeconômico presente no cenário urbano atual 

agrava o envolvimento na prática infracional de jovens, principalmente em situação 

de vulnerabilidade social. A disparidade entre as reais necessidades dos jovens, 

sejam simbólicas ou materiais, e o suporte oferecido pelo Estado, sociedade e 

mercado, fazem com que seu ingresso precoce ao mundo da criminalidade, 

paradoxalmente, assegure seu direito à sobrevivência. Ao relacionar a violência 

meramente ao aspecto econômico e/ou familiar, ratifica-se a criminalização da 

pobreza, reduzindo o discurso a uma simples questão de segurança pública e 

repressão policial. É preciso investigar a relação entre o jovem e a criminalidade, 

buscando conhecer o contexto histórico e social nos quais está inserido, bem como 

analisar se o ambiente em que vive estimula a expressão de comportamentos 

violentos. O estudo conta com o perfil de adolescentes do município de 

Londrina/Paraná, traçados a partir dos dados coletados nos Boletins de Ocorrência 

registrados na Delegacia do Adolescente de Londrina, no ano de 2013. A partir 

dessas informações foram estabelecidos os bairros com maior incidência de jovens 
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envolvidos em atos infracionais. O bairro Perobinha, na zona Norte do município, foi 

identificado com um grande número de registro de adolescentes em atos 

infracionais, principalmente no Residencial Vista Bela do Programa “Minha Casa 

Minha Vida” (PMCMV), entregue em 2011. As famílias beneficiadas eram 

provenientes, em sua grande maioria, de ocupações irregulares de diferentes 

regiões do município e fundos de vale. Foi implantado sem conexão com a malha 

urbana consolidada e sem a previsão de áreas para equipamentos e serviços 

urbanos e sociais. O bairro Fraternidade também tem uma grande concentração de 

adolescentes em conflito com a lei, que representa 9,9% do total de adolescentes 

residentes entre 12 e 17 anos. Além disso, o bairro está localizado na região Leste, 

que conta com bairros que apresentaram, também, um nível alto de registros de 

atos infracionais. É um bairro que está mais próximo ao centro da cidade, em uma 

posição geográfica com bairros de alta vulnerabilidade social no entorno. As visitas 

aos bairros possibilitaram contato da equipe para conhecimento e diagnóstico do 

contexto e forma urbana em que os jovens e a população estão inseridos. Identificar 

as lideranças de cada bairro, além dos órgãos, instituições e espaços públicos foi 

necessário para desenhar as estratégias de ações do projeto. Através de 

desenvolvimento de relatório e participação de Audiências Públicas, o trabalho 

busca viabilizar intervenções de naturezas pedagógicas inclusivas e preventivas, 

com a participação de diferentes áreas do conhecimento, tendo por escopo 

metodológico a interdisciplinaridade, no sentido de promover a inserção social de 

jovens, bem como subsidiar o poder público na formulação de políticas públicas 

para a juventude com impactos positivos e benefícios sociais para toda a 

comunidade. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa e à equipe de 

trabalho. 
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Área Temática: CULTURA 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01907 
 
 
Várias são as áreas de conhecimento que têm a imagem como objeto e fonte de 

análise. Por meio dela, pesquisadores(as) como historiadores, antropólogos, 

psicólogos, sociólogos e semioticistas podem tomar conhecimento da ação humana 

ou, ao menos, compreendê-la melhor: como se construiu e constrói, o que 

representou, o que representa e como se manifesta, o que emerge publicamente e 

o que preferiu silenciar, quais as visões de mundo identificáveis, entre outras 

indagações. A imagem adquiriu papel importante na vida humana, em especial a 

partir do século XIX com a expansão da imprensa. Considerando essa dimensão, o 

objetivo das atividades desenvolvidas pelos membros do Laboratório de Estudos 

dos Domínios da Imagem (LEDI) é compreender as relações entre imagem, 

produção, circulação e apropriação. O LEDI, agrupa estudiosos da imagem e busca 

transcender o espaço acadêmico e proporcionar aos(às) professores(as) e 

alunos(as), principalmente da Rede Pública, o acesso a reflexões desenvolvidas em 

ambientes mais restritos. Do mesmo modo, busca o intercâmbio junto à comunidade 
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externa a partir das reflexões e debates produzidos nos setores acadêmicos, nas 

pesquisas desenvolvidas, salas de aulas e eventos organizados. O LEDI se 

preocupa em estabelecer contato direto com o ambiente escolar e espaços culturais 

não necessariamente acadêmicos de modo a reforçar a relação dialética 

universidade-comunidade. O LEDI promove a integração entre professores(as), 

alunos(as) e comunidade externa, através do tema da imagem. Fomenta o 

desenvolvimento da pesquisa a partir da imagem enquanto objeto de estudo; a 

disseminação dos resultados das pesquisas junto às comunidades escolar e 

externa; a elaboração de materiais didáticos pedagógicos (livros, vídeos e 

exposições/banners) voltados para o Ensino Fundamental e Médio; a realização de 

oficinas nas escolas municipais e estaduais; o estudo em grupo de trabalho 

problematizando a imagem como fonte e/ou objeto e organização do evento bianual, 

de caráter internacional – que já está em sua IV edição, sendo preparada a VI para 

o ano de 2017 – denominado ENEIMAGEM/EIEMAGEM. O LEDI configura-se em 

um Laboratório que foi constituído no ano de 2006 por professores e professoras do 

departamento de História da Universidade Estadual de Londrina. 

 
 

Agradecimentos:  Fundação Araucária pela concessão de bolsa. 
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Área Temática: CULTURA 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01907 
 
 
A imagem adquiriu papel importante na vida humana, em especial a partir do século 

XIX com a expansão da imprensa. Considerando essa dimensão, o objetivo das 

atividades desenvolvidas pelos membros do LEDI é compreender as relações entre 

imagem, produção, circulação e apropriação. Vivemos numa sociedade imersa em 

imagens, mas ainda são escassos os espaços específicos de reflexão sobre o seu 

conteúdo e/ou seu modo de apresentação. O LEDI, agrupa estudiosos da imagem 

e busca transcender o espaço acadêmico e proporcionar aos(às) professores(as) e 

alunos(as), principalmente da Rede Pública, o acesso a reflexões desenvolvidas em 

ambientes mais restritos. Neste sentido, desde 2006 várias ações têm sido 

promovidas, em especial a realização de oficinas voltadas a professores/as da Rede 

Pública; montagem de diversas exposições; realização e disseminação de materiais 

(livros e vídeos). A produção de materiais pedagógicos/expositivos, voltados para 

as escolas e para a comunidade, de modo geral, nos possibilita a aproximação da 

universidade com o meio social em que ela se insere. As exposições, pela 
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abrangência de público que podemos conquistar, permitem a democratização 

quanto ao acesso de imagens que muitas vezes acabam circunscritas em espaços 

específicos. Os contatos estabelecidos são fundamentais para o intercâmbio e 

circulação de conhecimento. Caracteriza-se como objetivo do LEDI a promoção e o 

desenvolvimento de sensibilidades no campo da visualidade e da cultura visual junto 

aos/às alunos/as, professores/as e comunidade externa de Londrina; 

desenvolvimento de oficinas junto aos professores de História da Rede Pública e 

Privada sobre o uso de imagens no ensino de História; o estímulo à utilização de 

recursos alternativos no ensino de História, particularmente imagéticos; a realização 

de exposições com material imagético temático pelos membros do LEDI; o acesso 

às ações e às atividades desenvolvidas pelos/as docentes e discentes 

envolvidos/as no LEDI possibilitando à comunidade externa e, em especial, aos 

estudantes dos ensinos Médio e Fundamental, a fruição e aprendizado formal, 

assim como a oferta, aos/as professores/as dos ensinos Médio e Fundamental, 

através de oficinas, novas possibilidades práticas e teóricas de abordar e 

desenvolver seus respectivos ensinos. 

 
Agradecimentos: BOLSA DE EXTENSÃO (IEXT UEL) - PROEX/PROINEX  
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Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01999 
 

 
No Brasil, a qualidade do leite ainda é considerada insatisfatória, pois grande parte 

da produção é realizada por pequenos e médios produtores em sua maioria com 

baixa tecnificação e pouco ou nenhum acesso à informação. Dessa forma, foi 

instituída uma regulamentação de critérios mínimos de qualidade e identidade do 

leite cru com a implantação de uma legislação mais rígida para a produção de leite, 

visando diminuir a contaminação e evitar fraudes. A falta de qualidade 

microbiológica no leite interfere na qualidade físico-química, provocando diminuição 

de sua vida útil após o tratamento térmico, problemas tecnológicos na produção de 

derivados e consequente desvalorização. Objetivou-se com este projeto capacitar 

pequenos produtores de base familiar em assentamentos da região norte do Paraná 

com a finalidade de incrementar a renda mensal, fortalecer a agricultura familiar, 

incentivar o pagamento por qualidade e destinar para a indústria um produto de 

melhor qualidade. Foram realizadas palestras coletivas para apresentação do 

projeto. Amostras de leite de cada produtor foram coletadas e submetidas a análises 

laboratoriais. Posteriormente, foram realizadas visitas individuais e 
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acompanhamento da rotina de ordenha onde constatou-se erros ou deficiências nas 

práticas higiênicas realizadas pela maioria dos produtores. Fatores como: 

deficiência na higiene do ambiente e dos animais durante a ordenha, manutenção 

e desinfecção inadequadas de equipamentos, refrigeração ineficiente, baixa 

qualidade da água, mão de obra desqualificada, estrutura física precária, foram 

observados. Após a identificação dos problemas, implantou-se boas práticas e 

higiene de ordenha, orientações quanto à limpeza e desinfecção de equipamentos 

e utensílios e disponibilização de material educativo (cartilha e folder). Um mês 

após, nova coleta e análise de amostras de leite foram realizadas. No assentamento 

Dorcelina Folador, situado em Arapongas, os produtores que aplicaram as boas 

práticas em suas propriedades apresentaram melhora de 40% para a Contagem de 

Células Somáticas (CCS) e 47% para a Contagem Bacteriana Total (CBT), 

principais parâmetros de avaliação da qualidade do leite. Pode-se concluir que o 

projeto resultou de grande importância ao levar informação e conhecimento aos 

pequenos produtores por meio de ações simples e baratas facilmente aplicáveis, 

melhorando a qualidade e agregando valor a seus produtos, além de ter 

proporcionado valiosa experiência aos profissionais recém-formados e graduandos 

envolvidos. Porém, ressalta-se que falta de políticas públicas, baixo preço pago aos 

produtores, dificuldade em escoar a produção por causa de estradas impraticáveis, 

preço do leite que não acompanha alta dos custos de insumos, não pagamento por 

qualidade, são fatores que também foram observados e comprometem a qualidade 

do leite produzido desestimulando a atividade leiteira de pequenos produtores.          

Agradecimentos: SETI – Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 

   LIPOA – Laboratório de Inspeção de Origem Animal/UEL 
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O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, ficando o estado do Paranácom 

o segundo lugar no ranking nacional com uma produção de 4,66 bilhões de litros de 

leite em 2015. Devido a essa grande produção no estado e a preocupação com a 

qualidade do leite na saúde pública, um dos objetivos do projeto foi de realizar 

palestras e atividades práticas sobre a identificação e aperfeiçoamento das técnicas 

de detecção de fraudes em leite, para capacitar os responsáveis técnicos e fiscais 

agropecuários que atuam em laticínios no norte do estado. As palestras e técnicas 

para detecção das fraudes foram realizadas noLIPOA/Centro Mesorregional de 

Excelência em Tecnologia do Leite do Norte Central-UEL. Fraude é qualquer prática 

que adicione ou subtraia substâncias do leite, feita frequentemente por produtores 

e até laticínios, sendo que as principais fraudes encontradas no leite têm como 

finalidades básicas ocultar a acidez, aumentar o volume e conservar o leite, ou ainda 

todas as práticas simultaneamente. Quando surgiram as primeiras fraudes, essas 

almejavam o aumento do volume, por meio da adição de água, e desnate para 

produção de creme de leite. Posteriormente, foram surgindo novos tipos de 
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adulterações, como adição de soro de queijo, de substâncias conservantes 

(peróxido de hidrogênio, hipoclorito e formol), neutralizantes (hidróxido de sódio, 

bicarbonato de sódio) e reconstituintes da densidade e crioscopia (sal, açúcar, 

amido e álcool etílico). A identificação da fraude é imprescindível para que o 

consumidor beba um leite com qualidade, seguro, saudável e nutritivo. Para a 

indústria de laticínios, os principais prejuízos são a redução de rendimento na 

produção de derivados, diminuição do valor nutricional, alteração da qualidade dos 

produtos beneficiados e a perda da confiança do consumidor pela marca. A indústria 

é responsável pela seleção dos seus fornecedores e pelo controle de qualidade da 

matéria prima recebida, que inclui a realização de análises antes do recebimento do 

leite. No entanto, hoje as fraudes são muito sofisticadas e envolvem fórmulas que 

visam enganar o controle de qualidade de indústrias e órgãos de fiscalização. 

Também falta familiaridade dos técnicos frente ao amplo espectro de substâncias 

passíveis de serem utilizadas em fraudes.O LIPOA/CMETL-NC tem uma parceria 

com o governo do Estado no controle de qualidade do leite fornecido pelo programa 

Leite das Crianças, e este esforço conjunto no controle de fraudes, beneficiará as 

crianças do programa e todos os consumidores, que terão acesso a um produto de 

qualidade e livre de fraudes, uma vez que os laticínios que integram esse programa 

também entregam leite no comércio varejista. As principais fraudes e seus métodos 

de detecção foram apresentados e demostrados na prática para o público alvo. 

Assim o projeto alcançou seu propósito de levar conhecimento técnico-cientifico 

para os laticínios, para que se caminhe na busca por um leite de qualidade, seguro 

e livre de fraudes. 

Agradecimentos:Secretaria da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 

Paraná. 
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Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1988 

 

A leitura do texto literário, segundo pensadores como Antonio Candido (1995) e 

Tsvetan Todorov (2010), possibilita a inserção num mundo pautado pela 

imaginação, sem que se percam, porém, os vínculos com a realidade mais concreta. 

Essa vinculação permite que a experiência literária, semelhante a outras vivências 

mais materiais, favoreça a inserção dos sujeitos num mundo articulado socialmente.  

Candido (1995) afirma que a leitura literária é um direito básico, devendo ser 

garantido a todo ser humano. Todorov (2010) admite que a leitura do texto literário 

permite que o sujeito encontre, no discurso de um outro, formulações para as 

próprias angústias, pensamentos, dizeres que não foi capaz de organizar sozinho. 
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Conforme Petit (2008), as experiências de leitura do texto literário com jovens e 

crianças em situação de risco podem ser bastante promissoras como fator de 

inclusão cultural e social. Em Londrina, Paraná, o Lar Anália Franco recebe crianças 

e jovens em situação de abrigo judicial. Tais sujeitos, afastados de suas famílias, 

vivenciam contextos peculiares que dificultam seu acesso a bens culturais e à 

consequente inclusão social. Este projeto tem como objetivo proporcionar situações 

de compartilhamento da leitura do texto literário como estratégia de inserção cultural 

a partir da formação e manutenção de grupos de leitores. Embora o foco inicial do 

projeto fosse o jovem entre 12 e 18 anos, as ações realizadas ao longo de 2016, 

dada a situação local, direcionaram-se mais sistematizadamente às crianças abaixo 

de 6 anos, por meio de atividades realizadas no Centro de Educação Infantil Tio 

Pedro, contíguo ao espaço do Lar Anália Franco, e que recebe moradores do abrigo. 

Os trabalhos realizados no CEI, concebidos como “Eventos de Leitura”, foram 

estruturados em leituras literárias compartilhadas, orientadas pelos extensionistas 

e com apoio das professoras responsáveis pelas turmas. Ao final de  cinco meses 

de trabalho, observa-se que as crianças desenvolveram uma apropriação da 

linguagem literária, o que pode ser percebido a partir das representações pictóricas 

ou orais que realizaram após as leituras. Outro fator decisivo foi a construção de 

repertório significativo de leitura literária. Quanto às atividades realizadas com os 

jovens entre 12 e 18 anos, no ano de 2016 ficaram ainda um pouco restritas. O 

grupo concebeu o trabalho “Ocupação Literária”, um espaço dialógico, permeado 

pela literatura, nas dependências do Lar Anália Franco, que introduziu a linguagem 

literária como possibilidade de expressão de vozes, em geral, pouco audíveis. Ainda 

incipientes, os resultados da “Ocupação Literária” revelam o anseio dos jovens em 

estabelecer um contato mais sensível com o mundo, embora, talvez devido à sua 

experiência afetiva, ainda o esbocem de modo um tanto tímido. No pôster, serão 

apresentados os resultados já bastante conclusivos das atividades realizadas com 

as crianças do CEI e o andamento das atividades preliminares da Ocupação 

Literária. 
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O futebol amador na cidade de Londrina foi uma prática muito disseminada durante 

todo o decorrer do século passado. Sua história, marcada pela efusão de campos e 

praticantes, todavia, ainda não foi completamente sistematiza via fontes 

documentais, ou mesmo trabalhos amplos. Há, ainda, lacunas consideráveis sobre 

este aspecto hodierno. Os esportes passaram a representar no âmago da 

sociedade contemporânea uma alternativa salutar para expressão do lazer. Partindo 

da hipótese de que Londrina possuía poucas atividades dedicadas ao lazer nas 

suas primeiras décadas, pensamos no futebol enquanto manifestação cultural de 

importância de primeiro plano para os citadinos que chegavam a essa terra vindo 

de outros estados, destacadamente São Paulo, Minas Gerais e região Nordeste. 

Com efeito, neste ano de 2016, possibilitado pela ação de um antigo “boleiro” da 

cidade, José Miguel Ramos, o qual colocou à disposição do Museu Histórico de 

Londrina (MHL) seu acervo particular, contendo aproximadamente 600 fotografias 

do futebol na cidade, em diferentes momentos, e modalidades, aliado a recentes 

pesquisas acadêmicas, foi possível executar uma exposição museográfica narrando 

parte da história do futebol nesta cidade. A exposição foi denominada: “Do Quebra 

Canela ao Tubarão: memórias do futebol londrinense”, e contou com o apoio do 

Londrina Esporte Clube (LEC), que comemorou seus 60 anos em abril do referido 
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ano. Propiciado por esta iniciativa, e fomentada por pesquisadores atentos às 

perspectivas abertas, deu-se início a coleta de depoimentos orais de antigos 

futebolistas em Londrina, dentro de um projeto de extensão do MHL, intitulado: 

“Memória e Patrimônio Cultural Imaterial: cartografia de "causos" circulantes em 

Londrina como estratégia de preservação”. A ideia é realizar duas entrevistas por 

semana com membros da comunidade londrinense que estiveram envolvidos, direta 

ou indiretamente, com o futebol na cidade. Todo este material estará disponível no 

acervo do MHL para futuras pesquisas, pois resgatam a memória de jogadores e 

torcedores, são fontes valiosíssimas, considerando a escassez de documentos 

oficiais sobre o período. A metodologia empregada é da história oral, sistematizada 

via preparação de um roteiro pré-estabelecido com perguntas gerais. No entanto, 

dependendo da especificidade do entrevistado, e de sua vontade de memória, 

muitas vezes, o roteiro não é seguido com rigor, pois a personagem tem 

proeminência para a pesquisa, muito mais do que o simples interesse do 

entrevistador. Após a coleta do material, é necessário realizar uma ficha 

catalográfica, com sinopse do depoimento. Em linhas gerais, é um projeto relevante 

para constituição de fontes que servirão para análises do futebol em Londrina, 

esperamos que seja, de fato, produtos que venham a colaborar com a história da 

cidade - por extensão. Visto que o futebol é fenômeno interconectado à sociedade 

que o produz. 

Agradecimentos: (Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss) 
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MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS: UMA AÇÃO EXTENSIONISTA EM 

DEFESA DA SAÚDE ANIMAL E PÚBLICA 

Nilva Maria Freres Mascarenhas1, Carmen Lúcia Scortecci Hilst2, Maria Isabel 

Mello Martins2, Marco Antônio Machado2 ,Fernando de Biasi2 ,Mirian Siliane 

Batista de Souza2 ,Guilherme Schiess Cardoso2 , Angelita Zanata Reia2, Italmar 

Teodorico Navarro2,  Camila Polina Affonso3 e Vanessa Yoshida Okamura3  e 

Bruno Alcântara Buzato3,4 

 

1 Coordenadora e Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 

Colaboradores e Professores da Universidade Estadual de Londrina, 3 Discentes 

bolsistas  de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 3,4 Apresentador 

 

Área Temática: Saúde 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 0636 

 

O curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina, desenvolve 

o projeto de extensão “Manejo Populacional de Cães e Gatos: uma ação 

extensionista em defesa da Saúde Animal e Pública”, cujos objetivos são manejar a 

população de cães e gatos no município de Londrina e região, contribuindo-se para 

a diminuição de animais negligenciados, o bem-estar e saúde animal, o exercício 

da cidadania e a melhoria da saúde pública. Para tanto, além da esterilização 

cirúrgica, são proferidas palestras em escolas, mutirões de esterilização cirúrgica 

em cidades vizinhas, divulgação em feiras livres e praças públicas. Essas ações são 

facilitadas pela distribuição de folhetos com o objetivo de informar e orientar a 

população carente sobre a importância do manejo populacional de seus animais, 
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bem como o risco de zoonoses, particularmente em mulheres grávidas. Durante o 

período de agosto de 2014 a fevereiro de 2016 participaram 77 graduandos e 3 

bolsistas supervisionados por 8 professores. Foram proferidas palestras em 2 

colégios, participação em 3 eventos científicos e 2 feiras livres. Nos 3 mutirões de 

esterilização cirúrgica foram operados 50 gatas, 31 cadelas e 41 gatos de ONGs de 

Londrina, Apucarana e Telêmaco Borba. Assim, o projeto possibilitou o manejo da 

superpopulação de cães e gatos e a diminuição do risco de transmissão de 

zoonoses, contribuindo-se simultaneamente para a melhoria da saúde pública. 

 

Agradecimentos: (PROEX – UEL) 
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Manutenção de 2 anos de Implante e Prótese Metalo-Cerâmica: Vantagem do 
Conceito de estreitamento de plataforma no Implante Cone-Morse. 

 
1 José Augusto Pinheiro Sperandio, 2 Fernando Henrique Chuery Gomes Barros 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina,2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 2 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana. 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1777. 
 
Paciente JLCN, do gênero masculino, com 57 anos de idade, apresentou-se em 

clínica odontológica com queixa de dor na região direita da maxila e mobilidade 

dental. Após protocolo de avaliação clínica e realizados os exames necessários, foi 

concluído que o elemento 15 estava com fratura longitudinal no sentido vertical e 

lesão inflamatória. E como consequência uma extensa perda óssea alveolar. Na 

consulta de procedimento inicial, foi realizada, sobre cobertura antibiótica e anti-

inflamatória como preparo, a cirurgia de extração do elemento fraturado, seguida de 

curetagem do osso alveolar com cureta e brocas, com a realização de perfurações 

em toda a extensão do defeito ósseo já preparado, com o intuito de provocar o 

aumento da irrigação e migração celular para o local. Foi realizado então, enxertia 

de biomaterial heterólogo inorgânico (bioss/geistlicht) para preservação e 

manutenção de volume e tecido ósseo. Seguido de colocação de membrana 

reabsorvível (biogide/geistlicht) e de retalho parcial de mucosa mastigatória palatina 

em “L” para fechamento da ferida cirúrgica alveolar e prova e entrega de prótese 

removível provisória. Após 4 meses de cicatrização do procedimento de enxertia, 

foi instalado implante cone morse (SIN) ao nível da crista óssea, em 2 etapas 

cirúrgicas. Após 3 meses de proservação, foi concluída uma satisfatória 

osseointegração e a região implantada foi reaberta para colocação de provisório 
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direto sobre implante, com deslize de retalho total para vestibular e preparo para 

dissecção parcial com o objetivo de condicionar o tecido gengival para a estética. 

Passados mais 40 dias do condicionamento gengival, foi realizada a moldagem de 

transferência e enviada ao laboratório para a confecção da prótese fixa metalo-

cerâmica unitária definitiva, que foi planejada com o correto e ideal perfil de 

emergência para manutenção do volume, saúde e arquitetura gengival. Com a peça 

em mãos, foi realizada a prova e análise oclusal com papel carbono, finalizando 

com o acabamento e glaseamento da mesma. Em seguida foi dado o torque 

definitivo e fechamento com resina composta do orifício do parafuso passante. Com 

o êxito imediato do tratamento fizemos a proservação e manutenção do implante e 

região implantada durante 2(dois) anos após a finalização. O paciente compareceu 

na Clínica Odontológica COU-UEL para os controles da prótese sobre implante 

2(duas) vezes ao mês e em cada sessão clínica foi realizada a radiografia do local 

para a análise de imagem. No período acompanhado a região implantada 

apresentou uma ótima resposta tecidual e óssea mostrando uma ótima 

biocompatibilidade do implante com o tecido ósseo e uma satisfatória 

ósseointegração. O presente trabalho nos permite evidenciar que o implante dental 

é uma excelente opção para a reabilitação da função mastigatória, fonética, 

respiratória e estética de pacientes com perda dental e tem um bom prognóstico 

quando adequadamente instalado e proservado. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa. 
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MANUTENÇÃO PERIODONTAL DE 12 ANOS DE RECOBRIMENTO RADICULAR 
COM A TÉCNICA DE ENXERTO GENGIVAL LIVRE: RELATO DE CASO CLÍNICO. 

 

¹ José Augusto Pinheiro Sperandio, 2 Camila Benato David 

 

¹ Professor da Universidade Estadual de Londrina, ² Apresentador 

 

Área Temática: Saúde Humana 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01686 

 

Enxerto gengival livre é a retirada de tecido queratinizado (epitélio e conjuntivo) 

deslocado do local de origem (normalmente mucosa mastigatória do palato) e, aplicado 

em local diferente daquele do qual foi retirado. Esta técnica pode ser utilizada como 

técnica de recobrimento radicular de recessões marginais estreitas e pouco profundas; 

o que ocorre quase exclusivamente nas recessões dos incisivos inferiores. As principais 

desvantagens são : menor mimetização com os tecidos moles adjacentes e o desnível 

da junção muco-gengival. Paciente do gênero feminino, submetida ao enxerto gengival 

livre, no ano de 2004 (à época com 11 anos de idade); para recobrir recessão marginal 

na vestibular do elemento 31. Já à partir do final do 1º ano pós-cirurgia, as sessões de 

manutenção periodontal indicavam o recobrimento estável da recessão marginal. No 12º 

ano pós-enxertia, constatou-se a cor do tecido enxertado levemente mais clara que os 

tecidos gengivais adjacentes, estabilidade do recobrimento completo da recessão, sem 

alterações do nível da junção muco-gengival. Concluiu-se que o enxerto gengival é 
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previsível à longo prazo, ao prover recobrimento radicular completo e aumento da 

quantidade e qualidade do tecido gengival queratinizado. 

Agradecimentos: Proex pela concessão de bolsa 
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MEDICALIZAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO ESCOLAR 

1 Ana Patrícia Pires Nalesso, 2 Isadora Luchini Pedro, 3 Julia Bruschi dos Santos 
 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, coordenadora do projeto, 2 
Discente do curso de Serviço Social, 3  Discente do curso de Serviço Social 

 
 
Área Temática:  Educação  
  

Considerando a presença de grandes dificuldades dos profissionais da área 

educacional em lidar com as diferentes formas de agir e de se desenvolver que se 

objetivam no cotidiano da escola, tendo como força motriz as relações e os efeitos 

entre as formas de poder utilizadas para o controle dos comportamentos diferentes 

do modelo padrão estabelecido pela sociedade/escola, as ações de resistência e as 

consequências desse processo, o projeto dispõe-se a compreender os processos 

de medicalização e judicialização enquanto estratégias de controle 

social/comportamental, além de mediar relações conflituosas, favorecendo a 

circulação do discurso e considerando as diferentes perspectivas de todos os 

sujeitos envolvidos. 

O projeto é participativo e acompanha de perto as demandas trazidas pelos 

familiares, professores e demais atores do espaço de ensino, realiza dinâmicas em 

grupos e atendimentos individuais com as crianças que, segundo a instituição e a 

família, apresentam um “comportamento inadequado”, podendo notar que a 

medicalização e judicialização se fazem cada vez mais presente no cotidiano da 

escola devido as problemáticas desenvolvidas por questões familiares, o não-saber 

lidar dos profissionais da instituição de ensino e a falta de um acompanhamento 

com profissionais da área da saúde, transformadas em questões patológicas e 
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jurídicas, fomentando a necessidade da recriação de práticas escolares pautadas 

pela negociação e inclusão, ao invés da culpabilização individual, da punição, 

exclusão, medicalização e judicialização. 

Visando implementar e consolidar ações participativas e recriativas em escolas 

municipais de Londrina e região, com o objetivo de diminuir os conflitos professor-

aluno, aluno-aluno, família do aluno-escola, o projeto tenta promover a inclusão e o 

saber-lidar dos profissionais da área com situações adversas. Essas ações 

permitem que todos os envolvidos nas situações conflituosas, dominem os 

conhecimentos e técnicas a ser utilizadas com objetivo do melhoramento do aluno 

no espaço escolar e familiar, o que lhes oportunizará um melhoramento na relação 

com a sociedade como um todo. 
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MEMÓRIA INSTITUCIONAL: ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E 

DISSEMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA FACULDADE 

ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIA E LETRAS DE LONDRINA. 

 
1 Eliandro dos Santos Costa, 2 Bruna Lie Suzuki, 2 Tania Mitie Tackahashi, 2,3 

Luciana Pedroza 
 

 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: 2 - Cultura 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01679 
 
Buscando a aproximação entre a Universidade Estadual de Londrina ( UEL ) e a 

comunidade acadêmica e externa, através disseminação dos documentos 

produzidos ou recebidos pela UEL via memória institucional, o projeto iniciou com a 

participação de discentes do curso de arquivologia em conjunto com os funcionários 

do Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Londrina ( SAUEL) um 

levantamento, limpeza, separação e a identificação dos documentos de acordo com 

as normas arquivísticas do fundo da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e 

Letras de Londrina ( FAFILO ), a primeira faculdade a funcionar na cidade de 

Londrina no ano de 1958. O objetivo desse projeto é colocar a disposição para 

consulta da comunidade os documentos permanentes produzidos pelos diferentes 

setores da universidade que tem como característica básica sua natureza pública. 

Uma ação de grande relevância para a sociedade, entre outras coisas, pelo fato de 

a Universidade fazer parte da história da cidade e região e os seus documentos se 

constituírem em fonte ímpar para a realização de investigações nas mais diferentes 

áreas. O projeto visa implementar mais uma forma de difusão através de um 

software gratuito, o ICA-AtoM, e será uma oportunidade importante para que os 
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futuros profissionais consolidem seu aprendizado, unindo teoria à prática. Por outro 

lado, espera-se também que o conhecimento gerado a partir da execução dessas 

atividades realizadas pelos estagiários e professores envolvidos no projeto seja 

repassado à comunidade local, por meio de palestras e/ou Cursos de extensão. 

Acredita-se que dessa maneira o arquivo permanente da uel estará cumprindo sua 

função social, na medida em que oferece à população a condição de acesso aos 

registros documentais da memória institucional e cria oportunidades para a geração 

de conhecimento. Como forma de avaliação das atividades do projeto pretende-se 

criar alguns instrumentos de pesquisa que serão colocados à disposição da 

comunidade para facilitar a consulta aos documentos históricos existentes no 

acervo do SAUEL. O acesso a esses instrumentos será aferido por mecanismos 

eletrônicos que deverão ser planejados e implantados com o auxílio da assessoria 

de tecnologia e informação da UEL. A avaliação dos cursos oferecidos à 

comunidade será feita por meio de instrumentos próprios. 

Agradecimentos: Pró-Reitoria de Extensão pela concessão de bolsa 
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MEMÓRIA INSTITUCIONAL: ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E 

DISSEMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA. 

1 Eliandro dos Santos Costa, ,2 Cacilda Maesima, 3,4 Luciana Pedrosa, 3,4 Tania 
Mitie Tackahashi, 3 Rogerio da Cunha Goncalves, 3,4,5 Bruna Lie Suzuki 

 
 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Agente Universitário de Nível 

Superior da Universidade Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 4 Bolsista, 5 Apresentador 

 
Área Temática: 2 - Cultura 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01679 
 

 
A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi criada em 1970 com a junção de 

cinco faculdade, entre elas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFILO). 

Durante o período de funcionamento da FAFILO foram produzidos documentos 

registrando as atividades realizadas na faculdade e através desses documentos é 

possível conhecer e entender sua história, preservando a memória da instituição. A 

documentação da FAFILO está armazenada no Arquivo Permanente do Sistema de 

Arquivos da UEL (SAUEL). O projeto visa identificar, organizar e analisar os 

documentos da FAFILO, com o objetivo de disponibilizar os documentos para 

consulta da comunidade, propondo instrumentos de pesquisa que permitam auxiliar 

consultas ao acervo. Foi realizado o levantamento de informações sobre a FAFILO 

para conhecer o contexto da época, como por exemplo, a criação dos cursos de 

graduação e o funcionamento da faculdade. Através dos documentos da FAFILO 

podemos entender sua criação até a formação da UEL, as atividades que foram 

registradas, permitindo conhecer sua história e auxiliando pesquisas e apoiando a 

construção da identidade da Instituição. Para o levantamentos de informações foi 
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necessário a consulta dos documentos textuais em suporte de papel guardados em 

caixas arquivos, que atualmente não se encontram organizadas para consulta 

pública. O projeto está em execução com termino previsto em janeiro de 2017, o 

trabalho foi desenvolvido num total de 70% nos quais os resultados obtidos foram o 

levantamento de dados, análise do contexto geral e conteúdo documental do Acervo 

da FAFILO, identificação e análise dos Regimentos Internos e Resoluções de 

criação, elaboração do Histórico Administrativo e Estrutura Organizacional, análise 

das Tipologias Documentais e Atividades Administrativas, Minuta de Estrutura e 

Código de Classificação de Documentos do Fundo Documental FAFILO e Criação 

do Portal ICAATOM UEL com parceira com a Assessoria de Tecnologia da 

Informação (ATI). Os resultados obtidos e as atividades que serão desenvolvidas 

contribuem não apenas os indivíduos interessados em consultar os documentos 

como também colaboram com a Divisão de Arquivo Permanente do SAUEL 

viabilizando meios que facilitem tanto a organização como a consulta do acervo. 

 

Agradecimentos: Pró-Reitoria de Extensão pela concessão de bolsa 
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MEMÓRIA PSICOFÍSICA COMO PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA  

 

A presente pesquisa visa o trabalho com memórias psíquicas e físicas, do passado 

e do presente, a memória da presença e impressões deixadas de momentos vividos 

ao lado de mulheres da minha família, mais especificamente minha tia, avó e mãe, 

para a criação e desenvolvimento de ações psicofísicas, visando o processo de 

criação cênica.  

Com respaldo em trabalhos práticos e teóricos desenvolvidas por Jerzy Grotowski, 

principalmente quando tratados da memória em ação, como forma de buscar uma 

organicidade corporal ao trabalho do ator. Respaldo também em relatos dos atores 

que com ele trabalharam mais especificamente Ryszard Cieslak e Thomas 

Richards, sobre essa perspectiva de criação de ações físicas. Além da experiência 

da atriz Ana Cristina Colla do grupo Lume Teatro (Campinas-SP), que também 

experimentou e pesquisou esse trabalho sensível e intimista com memórias e 

utilizando-as como um meio de criação cênica.  

 

Palavras Chave: Memória, criação cênica, ações físicas, organicidade. 
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MEMÓRIAS DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL DE 
LONDRINA  

 
1 Sueli Bortolin. 2 Rubia Renata das Neves Gonzaga 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina (Ciência da Informação). 2 
Professora da Universidade Estadual de Londrina (Educação) 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): Projeto Nº1654 
 

  

Este trabalho se insere no Projeto de Extensão intitulado “Formação do Mediador 

de Leitura em Escola Pública”, tem como um dos espaços de atuação o Instituto de 

Educação Estadual de Londrina (IEEL) e objetiva iniciar a sistematização da 

memória da biblioteca existente desde 1945 quando foi organizada uma campanha 

em prol da fundação, porém possui documentação histórica dispersa para relatar a 

sua trajetória. A pesquisa acerca de memória, na atualidade, deixou de ser pauta 

de discussão apenas da História, hoje são realizadas investigações por diferentes 

estudiosos da Psicologia, Antropologia, Psicanálise, Educação e Ciência da 

Informação. A demarcação dessa tessitura é realizada na perspectiva das duas 

últimas áreas (Educação e Ciência da Informação), para tanto, o instrumento de 

coleta de dados utilizado foi a entrevista narrativa, mais especificamente a questão 

gerativa da narrativa. Essa opção deu-se pelo fato de que ao ser apresentada aos 

sujeitos da pesquisa possibilitam maior liberdade de comunicação. O critério para 

escolha dos professores que serão entrevistados foram os que atuaram na 

biblioteca do IEEL no decorrer do exercício da sua profissão. Para localizá-los 

utilizou-se a técnica de Bola de Neve ou Snowball, também chamado de cadeia de 

informantes, isto é, partiu-se de um professor que ainda trabalha no IEEL, que 
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indicou outro professor e assim por diante. As entrevistas estão em andamento, mas 

já é possível vislumbrar que: a) a indicação de professores para atuar na biblioteca, 

na maioria das vezes, ocorreu pela impossibilidade  dos mesmos (por questões de 

saúde) continuarem atuando em sala de aula; b) houve muita rotatividade na 

coordenação da biblioteca; c) a indefinição da localização da biblioteca (ora em 

evidência, ora na obscuridade); d) desatualização e empobrecimento do acervo; e) 

descuido com o aspecto predial; f) desinteresse por parte dos professores e alunos 

por este espaços de construção do conhecimento. Acredita-se que final poder-se-á 

perceber o significado e a importância da biblioteca escolar para os professores e a 

comunidade escolar, podendo ser ele positivo ou negativo. 
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MÉTODOS PARA O USO DO JORNAL EM AULAS DE ENSINO MÉDIO DA EJA 

1 Lucas Dieguez. 
1 Discente do curso de Letras Português na Universidade Estadual de Londrina. 

 
Área Temática: Educação 
 
02034 - Escolas Londrinenses Da EJA: Textos Da Mídia Impressa Na Formação 
De Leitores E Produtores Textuais (UEL): 
 

 
A Educação de Jovens e Adultos enfrenta, nos últimos anos, uma crescente queda 

no número de estudantes, provavelmente um dos motivos dessa diminuição 

relaciona-se às metodologias utilizadas por professores desatualizados e com 

práticas pedagógicas descontextualizadas. Com o uso do jornal e seus múltiplos 

gêneros textuais, é possível melhorar os resultados das aulas de português, 

utilizando textos de circulação social para leitura, análise e escrita, proporcionando 

ao aluno o prazer de aprender com um material diariamente atualizado e com 

variadas informações de interesse público. 

 

  



319 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

MIC: MUSEU ITINERANTE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA. 

 1Caroline Oleniki Vezu, 1Franciane Cardoso, 1Franceline Cardoso,1 Mariana Laise 

Dessimone, 1Paulo Sérgio Romanin Zaia, 1Willian Ridequi Messias Kodama, 2Eliana 

Aparecida Silicz Bueno, 3Miriam Cristina Covre de Souza, 4Samira Prioli Jayme, 1,5 

Mariana Laise Dessimone. Universidade Estadual de Londrina - Rod. Celso Garcia Cid, 

s/n - Campus Universitário, Londrina - PR, CEP. 86057-970 

 
 1 Estagiário, 2 Coordenadora, 3 Orientadora, 4 Apoio Administrativo, 5 

Apresentador 
 

Área Temática: Educação. 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02004 

 
O Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina (MCTL) é destinado ao 

desenvolvimento integrado e interdisciplinar de atividades com objetivo voltado à 

divulgação científica, principalmente da Física e da Química, no Ensino 

Fundamental (I e II) e Médio. Devido ao grande número de pedidos de escolas que 

solicitam a ida das atividades deste em seus locais, foi criado o Museu Itinerante 

de Ciências (MIC), que tem por finalidade levar a educação não formal às escolas 

com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Paraná e/ou 

baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a fim de auxiliar na 

aprendizagem dos estudantes. O MIC iniciou-se em 01 de setembro de 2015 e tem 

término previsto para 31 de outubro de 2016; nete período atendeu escolas de sete 

cidades com baixo IDH-M do Paraná e sete escolas de IDEB extremamente baixo 

dos Núcleos Regionais de Educação (NRE) de Londrina, de Campo Mourão e de 

Apucarana. As principais ações do projeto foram: realização do show da Química 

e da Física; desenvolvimento de materiais de divulgação do projeto (via internet e 

folders); elaboração de manual técnico dos experimentos realizados pelo projeto e 

suas explicações; e desenvolvimento de novos experimentos para o show das 
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Ciências. Alguns dos experimentos de Química realizados no projeto são: 

decomposição da água oxigenada, reação endotérmica, solução indicadora ácido-

base, teste de fluorescência, balão mágico (reação do vinagre – ácido acético - 

com o bicarbonato de sódio), varinha mágica e fabricação da amoeba. E de Física 

são: bobina de Tesla, gerador de Van de Graaff, atrito (base giratória) e óptica 

(Chico rala coco). Percebemos a eficácia do projeto no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes durante os atendimentos do MIC por meio dos 

relatos dos bolsistas, que destacam 

 

 a participação e interesse dos estudantes durante os atendimentos, o que 

contribui para a aprendizagem de conceitos envolvidos nos experimentos. Alguns 

dos fatores que contribui para isso são: experimentos realizados de forma 

interativa e participativa, e experimentos relacionados com o cotidiano dos 

estudantes, sendo estes diferenciais do MIC. Devido a carência de algumas 

escolas, a criação de um Museu Itinerante se faz necessária, pois este consegue 

levar conhecimentos para a escola de uma maneira diferenciada. A participação 

ativa e interativa dos estudantes durante a realização dos experimentos, possibilita 

despertar a curiosidade e maior interesse destes pelas Ciências, além de auxiliar 

na compreensão de conceitos científicos relacionados ou não com os 

experimentos realizados. Este projeto possibilita experiências didáticas inovadoras 

para estudantes e professores de escolas atendidas pelo projeto; propicia aos 

licenciandos dos cursos de Física e Química da UEL experiências didáticas em 

escolas com diferentes realidades; e, contribui para a melhoria do ensino das 

Ciências em regiões do Estado mais distantes das universidades. 

Agradecimentos: SETI, MCTL. 
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MODERNIZAÇÃO DO ENSINO PRÁTICO DE EMBRIOLOGIA NA 
GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO: ESTUDO DE PLACENTAS 

 
1 Carlos Alberto Miqueloto, 2 Phelipe Oliveria Favaron, 3 Melissa Amorim 

Pasciusci da Costa,  
3 Carlos Lourenço, 4 Letícia Seki, 4 Silvério Fidélis Ortiz, 4,5 Mariana Steigenberger 

Beffa 
 

 1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Pós Doc Universidade de 
São Paulo  3 Técnico da Universidade Estadual de Londrina, 4 Discente de 

Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 5 Apresentador,  
 

Área Temática: Educação – Embriologia 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1966 

 
O departamento de Biologia Geral do CCB/UEL administra a disciplina de 

Embriologia, a qual é ministrada para diversos cursos de graduação, como 

Medicina Veterinária e Zootecnica, assim como para a pós graduação - 

Especialização em Ensino de Ciências Biológicas. Estas disciplinas possuem 

aulas práticas que utilizam, entre outras ferramentas, lâminas histológicas 

permanentes. Nos mamíferos, as membranas fetais apresentam morfologia 

distinta para cada grupo, e ao interagir com o útero da fêmea formam uma 

placenta, facilitando o desenvolvimento embrionário. A placenta é o órgão 

responsável pelas trocas materno-fetais, tanto de nutrientes, oxigênio, anticorpos, 

hormônios, e outras moléculas, assim como promove termorregulação, hidratação 

e proteção para o embrião/feto durante toda a gestação. Dentre todos os 

mamíferos, apenas os monotremados (ornitorrincos e equidnas) e os marsupiais 

(canguru e gambá) não apresentam placenta, embora estes últimos apresentam 

um saco vitelino que atua como uma placenta, durante o curto período em que o 

embrião se desenvolve dentro do útero. As características morfológicas que 
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diferem as placentas são quanto ao formato macroscópico, forma de interdigitação 

materno-fetal, distribuição das vilosidades coriônicas, camadas de tecido na 

barreira placentária e tipos de fluxo sanguíneo. Assim sendo, este trabalho visou a 

confecção de lâminas permanentes de placentas de caninos, bovinos e roedores 

(guinea pig), bem como a caracterização morfológica destas placentas quando 

aplicado a classificação quanto a comunicação com a corrente sanguínea (tipo de 

barreira placentária) e distribuição das vilosidades coriônicas, respectivamente. 

Para tanto, placentas de cadelas coletadas em campanhas de castração, de vacas 

coletadas em abatedouro e de guinea pig oriundas de vendedor comercial, foram 

fixadas em solução de paraformoldeído 4% e processadas para microscopia de 

luz. Após serem emblocadas em parafina e seccionadas em micrótomo (5µm de 

espessura), os cortes obtidos foram corados com técnica convencional de 

Hematoxilina e Eosina (HE), confeccionando assim as lâminas permanentes. Após 

a coloração, as placentas foram observadas em microscopia de luz para o estudo 

morfológico. Após a observação, concluiu-se que entre os animais relacionados 

acima, existe diferenças morfológicas entre os tipos de placentas. A placenta de 

caninos é do tipo endoteliocorial e zonária, de bovinos é do tipo sinepiteliocorial e 

cotiledonária, enquanto que a de guinea pig é do tipo hemocorial e discoide. Este 

estudo morfológico descreveu e diferenciou a morfologia e estrutura de placentas 

de caninos, bovinos e guinea pig utilizando técnicas histológicas convencionais. 

Além disso, a confecção das lâminas permanentes de diferentes tipos de placenta 

serviu para enriquecer as aulas práticas de embriologia comparada dos cursos de 

graduação e especialização ministradas junto ao departamento de Biologia Geral 

CCB/UEL. Dessa maneira, as aulas práticas com novos materiais têm apresentado 

valor educacional insubstituível aos estudantes e a experiência de produzir 

material didático teve impactos e benefícios educacionais na formação acadêmica, 

autonomia de estudo, desenvolvimento científico e extencionista do bolsista. 

 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina, Fundação Araucária, 

Carlos Alberto Miqueloto e Phelipe Oliveira Favaron. 
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MONITORAMENTO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DISTRIBUIDA EM CAMBÉ E 

IBIPORÃ - PR 

Isabela de Andrade e Nobrega1, Emília Kiyomi Kuroda2 

 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Área Temática: Saúde Coletiva 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01373 

 

 

A turbidez de uma amostra de água representa o grau de interferência com a 

passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma. Essa 

medição é feita com o turbidímetro ou nefelômetro, que compara o espalhamento 

de um feixe de luz ao passar pela amostra com o de um feixe de igual intensidade 

ao passar por uma suspensão padrão. Quanto maior o espalhamento, maior será a 

turbidez. As principais causas da turbidez da água são: presença de matérias 

sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, coloides), matéria orgânica e inorgânica 

finamente divididas, organismos microscópicos e algas. A origem desses materiais 

resulta de fatores naturais devido ao carreamento de partículas em suspensão e 

coloides que dependem do tipo de solo e cobertura bem como de fatores antrópicos 

associados às atividades de mineração (como a retirada de areia ou a exploração 

de argila), industriais, doméstico e agrícolas. Essas partículas podem apresentar 

tamanhos diferentes, variando desde partículas maiores (> 1 m), até as que 
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permanecem em suspensão por muito tempo, como é o caso das partículas 

coloidais (com tamanhos entre 1 nm e 1 m). Por outro lado, sabe-se que a principal 

causa de doenças de veiculação hídrica está relacionada à água de qualidade 

microbiológica insatisfatória, sendo que as doenças de veiculação hídrica mais 

comuns são: febres tifóide e paratifóide, disenterias bacilar e amebiana, cólera, 

esquistossomose, hepatite infecciosa, giardíase e criptosporidíase. No entanto, a 

identificação de organismos patogênicos na água é, via de regra, morosa, complexa 

e onerosa. Por essa razão, há necessidade de se utilizar parâmetros indiretos para 

monitoramento e avaliação da qualidade de água tais como a turbidez, uma vez que 

a literatura aponta a existência de correlação entre microrganismos e este 

parâmetro. A portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde que estabelece o padrão 

de potabilidade limitou valores mais restritivos para turbidez medida na saída da 

ETA em função da tecnologia de tratamento de acordo com metas progressivas a 

fim de garantir a qualidade de água para consumo humano. Por outro lado, a mesma 

portaria estabelece também o valor limite de turbidez de 5,0 uT em 95% das 

amostras coletadas na rede de distribuição, de acordo com o Padrão organoléptico 

de potabilidade. Esse trabalho teve por objetivo avaliar a turbidez da água tratada, 

destinada para consumo humano, na cidade de Cambé e Ibiporã – PR durante o 

período de um ano, seguindo normas e procedimentos de acordo com a Vigilância 

Sanitária. O laboratório junto à vigilância sanitária estabeleceu uma programação 

dos dias e do número de amostras a serem coletadas. Os frascos para a coleta 

foram devidamente preparados, catalogados e após coleta as amostras foram 

acondicionadas e preservadas durante o transporte a fim de manter suas 

características, permanecendo assim inalterados os seus constituintes e as suas 

propriedades e serem processadas no menor tempo possível. Todas as leituras 

foram realizadas em triplicata, segundo APHA, AWWA, WEF (2012). Das 524 

amostras analisadas, referentes ao período de 06 de julho de 2015 a 01 de agosto 

de 2016, 292 amostras (99,32%) de Cambé e 229 amostras (99,57%) de Ibiporã 

apresentaram valores de turbidez inferiores a 5,0 uT, podendo se concluir através 

do diagnóstico realizado, que a qualidade da água distribuída nas cidades de 

Cambé e Ibiporã atendeu a esse critério de qualidade.  

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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MONITORAMENTO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DISTRIBUIDA EM CAMBÉ E 

IBIPORÃ - PR 

Kamila Aparecida Lima Lopes1, Emília Kiyomi Kuroda2 

 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Área Temática: Saúde Coletiva 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01373 

 

 

A turbidez de uma amostra de água representa o grau de interferência com a 

passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma. Essa 

medição é feita com o turbidímetro ou nefelômetro, que compara o espalhamento 

de um feixe de luz ao passar pela amostra com o de um feixe de igual intensidade 

ao passar por uma suspensão padrão. Quanto maior o espalhamento, maior será a 

turbidez. As principais causas da turbidez da água são: presença de matérias 

sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, coloides), matéria orgânica e inorgânica 

finamente divididas, organismos microscópicos e algas. A portaria 2914 de 2011 do 

Ministério da Saúde estabelece o valor limite de turbidez de 5,0 uT em 95% das 

amostras coletadas na rede de distribuição, de acordo com o Padrão organoléptico 

de potabilidade. Esse trabalho teve por objetivo avaliar a turbidez da água tratada, 

destinada para consumo humano, na cidade de Londrina – PR durante o período 

de um ano, seguindo normas e procedimentos de acordo com a Vigilância Sanitária. 
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O laboratório junto à vigilância sanitária estabeleceu uma programação dos dias e 

do número de amostras a serem coletadas. Os frascos para a coleta foram 

devidamente preparados, catalogados e após coleta as amostras foram 

acondicionadas e preservadas durante o transporte a fim de manter suas 

características, permanecendo assim inalterados os seus constituintes e as suas 

propriedades e serem processadas no menor tempo possível. Todas as leituras 

foram realizadas em triplicata, segundo APHA, AWWA, WEF (2012). Das 654 

amostras analisadas, referentes ao período de 06 de julho de 2015 a 30 de maio de 

2016, 620 amostras (94,8%) apresentaram valores de turbidez inferiores a 5,0 uT, 

podendo se concluir através do diagnóstico realizado, que a qualidade da água 

distribuída na cidade de Londrina não atendeu a esse critério de qualidade o que 

requer a adoção de medidas corretivas no sistema de tratamento ou distribuição de 

águas.  

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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Samantha Gonçalves Mancini Ramos 1 
 Luana Palhares 2/3 

 

MONITORIA NO CURSO ENGLISH FOR TEACHERS III 

 

 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2  

Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentadora 
 

Área Temática: Estudos da Linguagem  
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00896  
 
Durante os meses de abril, maio, junho e julho, o NAP (Núcleo de Assessoria 

Pedagógica para o Ensino de Línguas) da UEL, ofereceu o curso English for 

Teachers III com o objetivo de contribuir para a formação inicial e continuada de 

professores de inglês que atuam na rede pública de ensino (estadual e/ou 

municipal). O curso foi composto por 5 módulos realizados em 8 encontros. O 

primeiro módulo apresentou “10 músicas que não podem faltar na sala de aula de 

inglês” explorando o uso da língua em situações de comunicações oral e escrita, a 

compreensão dos significados como sendo sociais e historicamente construídos e 

portanto, passíveis de transformação na prática social e o reconhecimento e 

compreensão da diversidade linguística e cultural dos falantes nativos e não nativos 

nos mais variados locais do mundo, através do uso de músicas e análises das suas 

letras. No segundo módulo, foram explorados 4 possibilidades de intercâmbio para 

aprimoramento linguístico apresentando diferentes possibilidades de mobilidade 

para os professores que tenham como objetivo fortalecer a fluência oral e escrita 

em inglês e compartilhar metodologias de ensino e avaliação que estimulem a 

participação do aluno em sala de aula. No terceiro módulo, foram explorados “10 

recursos tecnológicos que não podem faltar na sua sala de aula de inglês” dando 

aos professores a oportunidade de conhecer ferramentas tecnológicas que podem 
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ser utilizadas para aprimorar o processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, 

como wiggio, facebook groups, livemocha, edmodo, blogs, padlets, youtube entre 

outros. O quarto módulo, “10 conteúdos que não podem faltar na sala de aula de 

inglês”, promoveu o resgate da função social e educacional do ensino de língua 

estrangeira no currículo da Educação Básica com foco em três temas geradores de 

conteúdos previstos em lei: Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, Direitos Humanos e Educação Ambiental. No quinto e 

último módulo, foram exploradas “4 técnicas de avaliação que não podem faltar na 

sala de aula de inglês” a partir da discussão de técnicas de avaliação que se 

complementam na promoção da aprendizagem do aluno e na otimização da prática 

pedagógica do professor. Nesta comunicação, farei um relato de minha participação 

no curso como estagiária do NAP discorrendo sobre a relevância dos conteúdos 

apresentados e o impacto que o curso promoveu na formação continuada dos 

participantes e de minha própria formação inicial.  

 Agradecimentos: PROEX 
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Monitorização de indicadores de qualidade em protocolo gerenciado de 

tratamento de sepse grave – tempo para identificação do quadro de sepse. 

 

1Cintia Magalhães Carvalho Grion , 1Gilselena Kerbauy Lopes, 2João Guilherme 

Orasmo, 2,3 Felipe Bays Favareto 

 

1Docente da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 

Área Temática: Clinica Médica 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01884 

 

 

A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica a um processo infeccioso. Quando 

acompanhada de uma disfunção orgânica o diagnóstico é de sepse grave. Essa 

síndrome possui alta prevalência de complicações associadas durante a internação, 

fato que eleva a sua mortalidade e seu custo. Ela é a principal causa de morte nas 

unidades de terapia intensiva em todo o mundo, porem os índices brasileiros ainda 

são piores que os de países desenvolvidos. Possui grande impacto na saúde 

pública e seu controle um desafio para profissionais e gestores da saúde. O tempo 

para o diagnóstico da sepse e para o início da antibioticoterapia possui ampla 

relação com o prognóstico do paciente. Atualmente acredita-se que a melhora de 

morbidade e mortalidade pode ser alcançada pela educação de profissionais e 

mudança nos procedimentos fora da UTI. Assim, iniciativas que reduzam o tempo 
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de diagnóstico e tratamento da sepse em um setor de emergência são necessárias. 

Foi realizado um projeto de implantação de protocolo de tratamento de sepse grave 

no setor de emergência do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná. O 

projeto foi dividido em duas fases. Na primeira fase foi realizada coleta de dados 

basais durante três meses para avaliação do tempo para primeira dose de 

antimicrobiano administrado pela equipe do setor de emergência. O tempo para 

primeira dose de antimicrobiano é definido como o tempo decorrido entre o registro 

do diagnóstico de sepse grave até a infusão da primeira dose de antimicrobianos. 

Na segunda fase foi realizada campanha de sensibilização e capacitação para o 

tratamento de sepse grave e inserção de um profissional treinado para acompanhar 

o atendimento desses pacientes no local de desenvolvimento do projeto. 

Posteriormente, foram coletados novamente dados sobre o tempo para 

administração da primeira dose de antimicrobiano pela equipe do setor de 

emergência e comparado com o período basal. Também foram comparados dados 

de mortalidade nas duas fases de estudo. Os resultados foram divulgados aos 

profissionais envolvidos no projeto para avaliação desse indicador de qualidade de 

tratamento e novo planejamento de ações para melhoria na assistência. Foi 

encontrada redução do tempo para a identificação da sepse grave de 4,2 horas para 

1,6 hora com p<0,001 após o período de treinamento, capacitação e ação de 

profissional treinado no setor de atendimento. A redução desse tempo levou a 

melhora na qualidade de assistência ao paciente com sepse grave e redução das 

taxas de mortalidade por essa condição patológica, de 61,9% para 57,1%. Contudo 

essa redução não foi estatisticamente significante. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão da bolsa 
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Monitorização de indicadores de qualidade em protocolo gerenciado de 

tratamento de sepse grave – tempo para primeira dose de antimicrobiano. 
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Orasmo, 2,3 Felipe Bays Favareto 

 

1Docente da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 

Área Temática: Clinica Médica 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01884 

 

 

A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica a um processo infeccioso. Quando 

acompanhada de uma disfunção orgânica o diagnóstico é de sepse grave. Essa 

síndrome possui alta prevalência de complicações associadas durante a internação, 

fato que eleva a sua mortalidade e seu custo. Ela é a principal causa de morte nas 

unidades de terapia intensiva em todo o mundo, porem os índices brasileiros ainda 

são piores que os de países desenvolvidos. Possui grande impacto na saúde 

pública e seu controle um desafio para profissionais e gestores da saúde. O tempo 

para o diagnóstico da sepse e para o início da antibioticoterapia possui ampla 

relação com o prognóstico do paciente. Atualmente acredita-se que a melhora de 

morbidade e mortalidade pode ser alcançada pela educação de profissionais e 

mudança nos procedimentos fora da UTI. Assim, iniciativas que reduzam o tempo 
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de diagnóstico e tratamento da sepse em um setor de emergência são necessárias. 

Foi realizado um projeto de implantação de protocolo de tratamento de sepse grave 

no setor de emergência do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná. O 

projeto foi dividido em duas fases. Na primeira fase foi realizada coleta de dados 

basais durante três meses para avaliação do tempo para primeira dose de 

antimicrobiano administrado pela equipe do setor de emergência. O tempo para 

primeira dose de antimicrobiano é definido como o tempo decorrido entre o registro 

do diagnóstico de sepse grave até a infusão da primeira dose de antimicrobianos. 

Na segunda fase foi realizada campanha de sensibilização e capacitação para o 

tratamento de sepse grave e inserção de um profissional treinado para acompanhar 

o atendimento desses pacientes no local de desenvolvimento do projeto. 

Posteriormente, foram coletados novamente dados sobre o tempo para 

administração da primeira dose de antimicrobiano pela equipe do setor de 

emergência e comparado com o período basal. Também foram comparados dados 

de mortalidade nas duas fases de estudo. Os resultados foram divulgados aos 

profissionais envolvidos no projeto para avaliação desse indicador de qualidade de 

tratamento e novo planejamento de ações para melhoria na assistência. Foi 

encontrada redução do tempo para primeira dose de antimicrobiano, de 3,4 horas 

para 1,3 horas com p<0,001 após o período de treinamento, capacitação e ação de 

profissional treinado no setor de atendimento. A redução desse tempo levou a 

melhora na qualidade de assistência ao paciente com sepse grave e redução das 

taxas de mortalidade por essa condição patológica, de 61,9% para 57,1%. Contudo 

essa redução não foi estatisticamente significante. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão da bolsa 
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MORRO DOS CARRAPATOS: A TRAJETÓRIA DE UMA OCUPAÇÃO 

URBANA 

 NA LUTA PELO DIREITO À MORADIA E À CIDADE 

Érika Juliana Dmitruk1, Ana Teresa Corzaengo Khatounian2,3 

 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 

 

 

Área Temática: Direito à moradia, Direitos Humanos, Direito à cidade 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01618 

 

O LUTAS é um projeto de ensino, pesquisa e extensão que se divide internamente 

em comissões para melhor executar seu trabalho. A comissão do Morro dos 

Carrapatos começou há cerca de três anos, quando a demanda da ocupação 

urbana situada na zona leste de Londrina chegou até o grupo. A atuação visa 

realizar um processo de educação popular e assistência jurídica, promovendo o 

contato com a prática da advocacia militante para os estudantes de modo que tanto 

estes quanto os moradores e professores possam ampliar seu nível de consciência 

e ativismo social. Há reuniões quinzenais na ocupação, nas quais são colhidas as 

demandas e proliferadas as práticas libertadoras Freirianas oriundas  de 

construção conjunta da luta pelos alunos e pelos ocupantes, e semanais, nas quais 
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estudamos textos, promovemos discussões e dividem as tarefas a serem 

executadas. A principal reivindicação é a moradia, sendo que a terra que ocuparam 

não exercia função social alguma. A maior parte das pessoas (famílias ou não) já 

possuíam cadastro na COHAB por vários anos sem sequer a previsão de serem 

contemplados.  Como ferramenta para dar conhecimento do que ocorria em 

Londrina, criamos uma página no facebook onde relatamos o decorrer do processo 

e buscamos apoio da população. Devido à possibilidade de serem excluídos da 

lista da COHAB, não propusemos uma ação de usucapião. Optou-se por lutar pela 

aquisição de moradia nos empreendimentos MCMV que estavam desocupados, já 

que a previsão de entrega de novos mais próxima é de dois anos. Junto aos 

advogados colaboradores do projeto, nos responsabilizamos por contestar a ação 

de reintegração de posse proposta pelo dono do terreno. Após regularizar os 

muitos cadastros que tinham algum impedimento frente à burocrática COHAB, 

fizemos uma passeata. No dia 03 de maio, os moradores do morro, acompanhados 

do grupo de maracatu de londrina e também da sociedade civil foram às portas do 

fórum exigir a moradia, direito que lhes é constitucionalmente garantido. Neste ato, 

o grupo foi ouvido pelo prefeito, pela secretária de serviço social e por diversas 

outras autoridades públicas. Passamos, então, a ter mais visibilidade e voz para 

pressioná-los. No entanto, ainda não houve concessão de casas, apesar de isto 

ter sido acordado em audiência. Seguimos com as reuniões e com os estudos 

buscando formas de concretizar direitos. A atuação do LUTAS no âmbito do direito 

à moradia é fundamental, na medida em que criou junto à comunidade respaldo 

jurídico, visibilidade política, entre outros, e seguirá com suas atividades 

 

 

Agradecimentos: Pró Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de 

Londrina, à Professora Érika Juliana Dmitruk e aos moradores do Morro dos 

Carrapatos, que tanto sabem da vida e da luta. 
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MOVIMENTAÇÃO DE CARGA INTERNACIONAL EM AEROPORTOS 

BRASILEIROS. 

 

¹Luiza Reis Simionato, ²Mário César Stamm Júnior 

 

¹Graduanda da Universidade Estadual de Londrina (Apresentadora), ²Pof. Dr. da 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01716  

 

O Brasil apresenta uma série de problemas logísticos devido à falta de investimento 

em diversos setores da infraestrutura de transporte para movimentação de cargas. 

Segundo o Instituto de Pesquisas Aeronáuticas, de 2003 a 2010, houve forte 

crescimento no movimento de aviões e de passageiros, mas a estrutura dos 

terminais aeroportuários pouco se alterou, provocando estrangulamento em alguns 

aeroportos. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo é caracterizar a 

movimentação de cargas aéreas internacionais nos principais aeroportos brasileiros 

nos últimos 10 anos e identificar os concorrentes do Aeroporto Internacional Afonso 

Pena em Curitiba, para subsidiar os gestores de cargas aéreas e os administradores 

dos aeroportos paranaenses. Os dados de movimentação de cargas aéreas de 

2006 a 2015 foram extraídos do Sistema de Análise das Informações de Comércio 

Exterior, denominado ALICE-Web, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tais dados foram obtidos via 

Internet, no endereço eletrônico <http://aliceweb.mdic.gov.br>. Com base na 

http://aliceweb.mdic.gov.br/
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pesquisa realizada, o modal aéreo brasileiro importou em valor, 3,4 vezes  mais do 

que exportou, gerando uma balança comercial desfavorável ao país. O Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos (Governador André Franco Montoro) é o 

principal exportador do país e o Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos) é 

o principal importador. Nos últimos 10 anos, o aeroporto de Guarulhos exportou US$ 

58,7 bilhões (58,1% de todas as cargas exportadas pelo país) e importou US$ 94,3 

bilhões (27,7% de todas as cargas importadas pelo país), totalizando US$ 153,0 

bilhões. Em termos de valores, o aeroporto cresceu 58% em exportações e 47% em 

importações no período de 2006 a 2015. O aeroporto de Campinas exportou US$ 

31,5 bilhões (31,2%) e importou US$ 128,2 bilhões (37,6%), totalizando US$ 159,8 

bilhões. O aeroporto teve uma queda de 11% em exportações e um aumento de 

62% em importações. O aeroporto de Curitiba é o 6º maior exportador e o 5º maior 

importador do país. Exportou US$ 542,2 milhões (0,5%) e importou US$ 11,7 

bilhões (3,4%), totalizando US$ 12,2 bilhões. O aeroporto apresentou uma queda 

de 10% em exportações e um aumento de 42% em importações. O aeroporto tem 

como principais cargas de exportação “Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes”, sendo responsável por 1,4% 

de toda carga deste tipo que sai do país. Seus concorrentes nesta exportação são 

os aeroportos de Guarulhos, Campinas e Rio de Janeiro. Os principais produtos de 

importação são “Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos 

de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios”, contribuindo para 

entrada no país de 4,4% de toda carga deste tipo. Seus concorrentes nesta 

importação são os aeroportos de Campinas, Manaus e Guarulhos. 

 

Agradecimentos: Ao orientador e à Fundação Araucária pela concessão de bolsa. 
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MULHERES COM DOENÇAS CRÔNICAS ATENDIDAS POR UMA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA MULHER 

1 Profa. Dra. Silvia Nogueira Cordeiro, 2, 3 Isabela Otechar Barbosa, 2 Greice Kelly 
Barbosa   

 
1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 
 

Área Temática: Psicologia – Tratamento e Prevenção Psicológica 
 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01949 
 

 
O presente trabalho caracteriza-se por um relato de experiência no Projeto de 

Extensão “Atendimento Psicológico em Equipe Multidisciplinar a Mulheres em Idade 

Reprodutiva”. O trabalho consistiu em participação de um grupo operativo na área 

da saúde no qual as mulheres participantes eram portadoras de doenças crônicas, 

mais precisamente de fibromialgia e lúpus, atendidas pelo Ambulatório 

Multiprofissional de Saúde da Mulher do Ambulatório de Especialidades Clínicas do 

Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (AMASM/AE). A equipe 

multiprofissional a qual atende estas mulheres é constituída por enfermeiro, 

psicólogo, nutricionista, farmacêutico e educador físico. O período relatado se refere 

ao segundo semestre do ano de 2015. O objetivo do trabalho foi criar um espaço de 

escuta para que as pacientes pudessem falar sobre as vivências relacionadas ao 

adoecimento e as repercussões na sua vida pessoal.  O método consistiu em um 

grupo operativo com técnicas de dinâmicas de grupo com o objetivo de facilitar a 

participação das pacientes. Esses encontros foram realizados pela equipe 

multiprofissional dos residentes do AMASM/AE e pelo estagiário de psicologia. Os 

temas trabalhados caracterizavam-se por assuntos relativos à saúde, bem-estar, 
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adesão ao tratamento, atividade física e a integração entre o grupo. Ressalta-se que 

na condução dos grupos participavam dois profissionais da equipe multiprofissional 

por encontro; somente o psicólogo, coordenador do grupo, participou de todos os 

encontros. Foram realizados 10 encontros semanais, com 1h30 de duração, com 

média de 6 pacientes por grupo. Observou-se pelo relato das pacientes que o grupo 

foi benéfico, pois, sentiram um alívio por poder relatar as suas experiências e 

compartilhar com outras pessoas aspectos relacionados ao adoecimento. Também 

relataram que sentiram valorizadas pela equipe multiprofissional pois, no momento 

da consulta com o médico não é possível falar de aspectos da vida pessoal que com 

a equipe multiprofissional foi possível compartilhar. Apesar da avaliação das 

pacientes de que participar do grupo foi importante para elas, consideramos que 

ainda há um número pequeno de participantes nos encontros. A avaliação da equipe 

multiprofissional em relação a número reduzido de pacientes por grupo é de que o 

Ambulatório Multiprofissional de Atenção a Saúde da Mulher é novo e que os 

trabalhos realizados pela equipe devem ser melhor difundidos. 

Agradecimentos: Projeto de Extensão de Atendimento Psicológico em Equipe 

Multidisciplinar a Mulheres em Idade Reprodutiva da Universidade Estadual 

de Londrina e a Universidade Estadual de Londrina pela concessão de bolsa.  
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MULTIPLICANDO OS DIREITOS HUMANOS EM DIFERENTES ESPAÇOS  

 
 
 

Andréa Pires Rocha3 , Thaís Fernandes Ferreira4 
 
 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): Multiplica-Ação: Conhecendo os 
Direitos Humanos e o ECA – Cadastro n. 01924 
 
Coordenadora: Andréa Pires Rocha 
 

 
O projeto “Multiplica-Ação: conhecendo os Direitos Humanos e o ECA” atua na 

capacitação de estudantes possibilitando que conheçam os direitos em questão e 

multipliquem seus conhecimentos a partir do desenvolvimento de oficinas em 

escolas e instituições da comunidade de Londrina/PR. As oficinas na comunidade 

tem como objetivo a apresentação dos referidos direitos, o esclarecimento de 

dúvidas e a desmitificação de valores equivocados que se voltam contra a 

efetivação dos direitos humanos. A metodologia ocorreu a partir do planejamento 

coletivo das ações durante as reuniões da equipe. A construção das oficinas teve 

como do enfoque geral os Direitos Humanos . Para a realização das mesmas a 

equipe priorizou alguns temas (educação, democracia, gênero, criança e 

adolescente etc..)  já que os Direitos Humanos possuem caráter transversal e 

dialoga com diversos segmentos da sociedade. Para a realização das atividades 

                                                           
3 Docente do Departamento de Serviço Social Doutora em Serviço Social pela UNESP-Franca 
4 Discente do curso de Serviço Social da UEL – Universidade Estadual de Londrina, bolsista de Inclusão Social 

da Fundação Araucária 
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priorizou-se  dois artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo 

eles : 

Artigo 2°  Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 

liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção 

alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 

religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, 

de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além 

disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, 

jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da 

pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, 

autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 3°  

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.   

 

A escolha se deu pelo fato dos referidos artigos abordarem questões amplas e de 

importância relevante para as reflexões considerando a vasta possibilidade de 

problematização nas oficinas .Na divisão de tarefas a estudante bolsista ficou 

responsável em assessorar todas as atividades que tinham algum tema relacionado 

aos Direitos Humanos, apoiando as equipes no que se referia a logística, como 

também durante o desenvolvimento das atividades. Todas as oficinas propiciaram 

a aproximação da equipe no que se refere aos Direitos Humanos, sendo este um 

dos objetivos do projeto, além disso, observamos a efetivação da multiplicação dos 

conhecimentos. Em relação aos participantes, observamos que a grande maioria 

possuía noção básica acerca dos direitos humanos e sociais abordados nas 

atividades, concretizando a ampliação do conhecimento e, principalmente, a troca 

entre participantes e estudantes por meio dos debates, que aconteceram a partir de 

uma perspectiva crítica gerando processos reflexivos.  

As atividades sempre foram avaliadas pela equipe como uma oportunidade de 

efetivar a vivência social a partir do conhecimento de diferentes realidades e das 

dificuldades vivenciadas pelos participantes em seus territórios de moradia e 

instituições vinculados. A bolsista em questão avalia que a participação no projeto 

lhe trouxe um relativo aprofundamento em relação aos direitos abordados, como 

também, lhe possibilitou a experiência de planejar atividades em equipe, aplicar 

oficinas, construir estratégias, se comunicar coletivamente e constituir contatos com 
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colegas e participantes. Vemos enfim que os objetivos do projeto têm sido 

alcançados, pois além de aproximar os estudantes do debate acerca dos direitos 

em questão, possibilitou a efetivação da extensão no que diz respeito a expansão 

das fronteiras da universidade e da responsabilidade social.  

 

Agradecimentos: Agradecemos primeiramente aos participantes das oficinas, que 

sempre nos fizeram aprender muito mais que ensinar. Igualmente agradecemos as 

instituições que abriram suas portas para nos receber. Agradecemos a equipe, 

professora e estudantes, pelos momentos de aprendizado e troca. Enfim, 

agradecemos a Fundação Araucária pela concessão da Bolsa.  
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948. Disponivel em 
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NATAÇÃO PARA CRIANÇAS: INTEGRANDO A TEORIA E A PRÁTICA 

1,3 Edson Gonsales da Cruz Filho, 2 Ernani Xavier Filho 
 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Docente da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01825 
 

 
O processo do desenvolvimento de crianças pode ser observado através de seu 

desempenho em práticas motoras, sendo esse influenciado simultaneamente por 

fatores orgânicos, biomecânicos e ambientais. A utilização de programas 

estruturados na modalidade de natação é uma possibilidade para a observação e 

também compilação de inúmeras informações sobre o tema, além de propiciar 

vivências pedagógicas para discentes do curso de Educação Física. Atividades 

aquáticas que relacionam positivamente procedimentos pedagógicos e ganhos 

motores possuem resultados iniciais, tornando-se necessário maiores indícios 

experimentais, ainda mais quando estratificadas em níveis de desenvolvimento 

motor aquático. O objetivo desse trabalho é expor e explanar os resultados, 

vivências motoras das crianças no nível de desenvolvimento I e dos discentes 

durante o período de intervenção do projeto de extensão A Escola Como Lócus de 

Formação e Aprendizagem Docente: Construindo Possibilidades de Intervenção 

para o Ensino da Educação Física. Participaram do estudo 97 crianças com idade 

entre 6 e 12 anos matriculadas no Colégio Estadual 11 de Outubro em Cambé e no 

Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, ao longo de 6 

semestres (16,17 ± 2,48). As crianças realizavam uma sessão prática semanal com 

duração de 45 minutos, durante as sessões eram realizadas avaliações que 
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indicavam manutenção ou melhora do desenvolvimento motor no meio aquático, e 

foi constatado ao longo do projeto o momento de transição de nível subsequente. 

Os resultados indicaram um tempo médio de 12 ± 3,19 sessões para as crianças do 

nível I de desenvolvimento motor adquirirem habilidades aquáticas as quais 

possibilitaram a transição de nível quando submetidas as avaliações.  Considerando 

a metodologia aplicada ao longo do processo, entende-se que as relações 

possibilitadas entre os feitos de ensinar e aprender oportunizaram a aproximação 

entre o conhecimento acadêmico e a realidade observada no campo profissional, 

possibilitando ao acadêmico envolvido uma melhor capacidade de aplicação teórico 

prático do conhecimento adquirido. Por fim, conclui-se que o período de intervenção 

do projeto de extensão possibilitou a melhora do desenvolvimento das crianças 

abrangidas pelo mesmo no nível I, e aos discentes experiências e vivências que 

ampliam o campo de atuação profissional. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão da 

bolsa. 
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NATAÇÃO PARA TODOS – SEGUNDA FASE 
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1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Apresentador, 3 Graduandos 

do Curso de Educação Física Bacharelado/UEL 
 

Área Temática: Saúde Humana 
  
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01729 
 

 
A prática de atividade física é de fundamental importância para o desenvolvimento 

da aptidão física voltada à saúde de crianças e adolescentes. A natação para jovens 

com deficiência, além de promover a inclusão social, pode trazer vários benefícios 

para os praticantes. As propriedades da água promovem relaxamento, melhora da 

condição respiratória, força e amplitude de movimento. Além disso, é na água que 

seus corpos ficarão livres de próteses e órteses, em geral necessárias para a 

locomoção terrestre. O objetivo do projeto é oferecer a crianças e adolescentes com 

deficiência aulas de natação, numa perspectiva lúdica e inclusiva, de forma a 

aprimorar seu convívio social, além de promover melhora do sua aptidão física por 

meio do exercício realizado na água. As aulas, oferecidas desde fevereiro de 2009, 

ocorrem uma vez por semana e contam atualmente com 47 crianças com idades 

entre os 2 e os 16 anos, com deficiência visual, motora, intelectual ou múltipla. O 

projeto conta com a participação de graduandos dos cursos de Educação Física e 

Esporte da UEL, que atuam como estagiários e podem vivenciar de maneira prática 

a atuação junto a pessoas com deficiência. As avaliações dos alunos são feitas por 
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meio de registros individuais, de acordo com as possibilidades de movimento de 

cada aluno e levam em conta a adaptação ao meio líquido, o controle respiratório, 

a propulsão independente e os nados propriamente ditos, além de aspectos 

relacionados ao convívio social entre as crianças. Pelo que pôde ser observado, 

todos as crianças apresentaram melhoras qualitativas na execução das habilidades 

no meio líquido, cada qual dentro de suas potencialidades diferenciadas. A maioria 

realiza algum tipo de propulsão independente, exceto aqueles com restrições 

motoras espástica de maior abrangência. Os pais relatam que as crianças 

demonstram grande prazer em frequentar as aulas de natação e que esta prática 

fez com que eles se tornassem mais independentes. As aulas de natação oferecidas 

no projeto Natação para Todos até o presente momento têm se mostrado de grande 

utilidade para a aquisição de habilidades motoras aquáticas, melhora da aptidão 

física e dos relacionamentos sociais das crianças com deficiência atendidas. 
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NEDDIJ: 10 ANOS DE ATUAÇÃO EM LONDRINA 

Jamille Mansur Lopes¹, Fernanda Raquel Cogo Nascimento² , Rafaela Teixeira da 
Costa², Uiara Vendrame Pereira², Claudete Carvalho Canezin³ 

 
1Bolsista Profissional de Psicologia do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da 
Infância e Juventude (NEDDIJ) e Apresentadora, ²Bolsistas Profissional de Direito 
do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ), 

³Professora da Universidade Estadual de Londrina  e Orientadora do 
NEDDIJ/Londrina. 

 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1420 

 
 

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

projeto de extensão vinculado à Universidade sem Fronteiras (USF) da Secretaria 

de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, com recursos do Fundo 

Paraná e em parceria com a Universidade Estadual de Londrina através da PROEX 

– Pró Reitoria de Extensão. O projeto visa combater a violência contra os menores 

por meio de atendimento jurídico e psicológico gratuito à população, inclusive 

atendimento aos menores infratores, que respondem processo de ato infracional em 

liberdade. Além disso, o núcleo também realiza eventos, simpósios e reuniões com 

os Ministério Público, CREAS, CRAS, CENSE, Conselhos Tutelares, CMDCA, 

CAM, SEMEAR, Delegacia da Mulher, Vara de Família, Vara da Infância e 

Juventude, OAB/Comissão da Criança e adolescente, ONGs, Instituições de 

Acolhimento, medidas não apenas reparadoras, mas também preventivas. O 

NEDDIJ atua na regulamentação de guarda e responsabilidade, mandados de 

segurança para vaga em creche, adoção, destituição do poder familiar, alimentos; 

participa de audiências nas Varas da Infância e Juventude, Vara de adolescentes 
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em conflito com a lei e Varas de Família, além de realizar atendimentos psicológicos. 

Desde o ano de 2006, o NEDDIJ ajuizou 3292 ações e realizou 813 atendimentos 

psicológicos. Possui 1669 ações judiciais em andamento, 840 dessas sendo 

Mandados de Segurança para obtenção de vaga em creche. Pela análise desses 

dados, pode-se observar a intensa demanda que a população hipossuficiente de 

Londrina possui quanto à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

submetidos às mais diversas situações de desamparo, violência e negligência. O 

projeto participa ativamente na comunidade Londrinense, atendendo o público 

carente na área jurídica e psicológica, promovendo eventos de conscientização da 

população para detectar os sintomas de crianças e adolescentes vítimas de abuso 

sexual, violência física, psíquica e moral. Assim, o NEDDIJ, atuante desde 2006, 

batalha pela efetivação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição 

Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no ordenamento jurídico pátrio 

como um todo às crianças e aos adolescentes, sempre observando os princípios 

base que protegem a infância e juventude, quais sejam: o princípio da prioridade 

absoluta, o da proteção integral e o do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Agradecimentos: Fundação Araucária, Proex e SETI pelas concessões de 

bolsa 
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NEDDIJ E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

1 Claudete Carvalho Canezin, 2 Priscila Cristina Miranda, 3,4 Tatyane Duran Lopes. 

 
1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2,3 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 4 Apresentador 
 

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01420 
 

 
 

O Núcleo de Estudos de Direito e Defesa da Infância e Juventude - 

NEDDIJ/Londrina foi criado em 2006, em parceria com o governo do Estado do 

Paraná, por meio da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

e as Instituições Estaduais de Ensino Superior. É um projeto de Extensão 

interdisciplinar entre Direito e Psicologia que visa o atendimento de casos em que 

se verifique que a criança esteja em situação de risco, o qual pode se caracterizar 

por agressão física, abusos sexuais e psicológicos, negligência por parte de seus 

responsáveis ou do Estado, bem como outras situações. Sendo verificado o estado 

de vulnerabilidade, o NEDDIJ atua defendendo o menor, garantindo amparo judicial 

bem como extrajudicial, como o tratamento psicológico clínica e/ou 

encaminhamento para os serviços especializados. No âmbito jurídico, o Núcleo, 

após análise do caso concreto, atua com a propositura de diversas ações a fim de 

defender os direitos dos menores e tira-los da situação de risco, seja com ações de 

para regularizar guardas, pleitear alimentos, destituir o poder familiar, adoção de 

menores, como também para requerer vaga em creches para as crianças 

londrinenses. No que tange a educação, a criança tem direito assegurado de 

atendimento em creche e pré-escola, conforme texto legal da Constituição Federal 
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em seu artigo 208, IV. Assim, a inobservância desse preceito legal pelos órgãos 

estatais competentes impõe o reconhecimento dessa garantia por meio judicial 

através das ações de Mandado de Segurança. Será cabível o Mandado de 

Segurança quando houver, ilegalmente ou com abuso de poder, a violação ou 

houver justo receio sofrê-la, diante de um direito líquido e certo. Dessa forma, é 

considerado uma ação constitucional que tem por objetivo oferecer ao cidadão e à 

sociedade a garantia e a segurança de que a Administração atuará de forma não 

abusiva. Porém, no Município de Londrina, há necessidade, como última alternativa, 

de socorrer-se ao Poder Judiciário a fim de garantir a efetivação do direito à 

educação das crianças que possuem entre 0 e 4 anos de idade. Diante desse 

cenário, o NEDDIJ foi responsável por impetrar, no ano de 2015, mais de 400 

processos requerendo vaga em creche. Portanto, o Núcleo utiliza de meios legais 

para assegurar e defender direitos dos menores em situação de risco no Município 

de Londrina, visando sempre o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do 

Adolescente.  

 

Agradecimentos: À PROEX – Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de 

Londrina pelo apoio e fomentação do projeto e à SETI -  Secretaria da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior e ao Fundo Paraná, também financiadora da ação.  
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NEDDIJ: PROPÓSITO E RESULTADO 

Diego Azanha¹, Claudete Carvalho Canezin², Uiara Vendrame Pereira³ e 
Rafaela Teixeira da Costa4 

 
 Acadêmico de Direito; Bolsista do NEDDIJ e Apresentador¹, Professora da 

Universidade Estadual de Londrina²; Advogada do Núcleo de Estudos e Defesa 
da Infância e Juventude³; Advogada do Núcleo de Estudos e Defesa da Infância 

e Juventude4 

 

 

Área Temática: Proteção dos Direitos da Infância e Juventude 

 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1420 

 

 

Em um país cuja estrutura jurídica não foi pensada para a população mais pobre, 

o NEDDIJ, Núcleo de Estudos e Defesa de Direito da Infância e Juventude, 

oportuniza o acesso à justiça e permite que a população receba uma resposta à 

perturbação de seus direitos ou à negligência em relação a estes. Criado com o 

objetivo de consolidar uma estratégia de atendimento e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente que se encontre em situação de risco, ou tenha seus 

direitos violados ou ameaçados de serem violados, possibilita aos estudantes de 

direito e de psicologia o exercício supervisionado das lições absorvidas durante 

a graduação. Esse projeto aproxima o povo da tutela jurisdicional, 

frequentemente, muito distante sem esse tipo de assessoria. Desde de 2006, 

através de uma equipe composta por docentes, estagiários e recém-formados em 

Direito e Psicologia, o NEDDIJ já realizou mais 33 mil atividades, atendendo 

gratuitamente crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, violência física 

e psíquica, além de menores em conflito com a lei. Essas ações permitem que os 

jovens cidadãos, que buscam assistência no Núcleo, retomem a expectativa de 
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que não estão desamparados, conheçam seus direitos enquanto criança ou 

adolescente e tomem conta de que existem alunos e profissionais empenhados 

em fazê-los valer perante o Estado e terceiros. No Núcleo, os atendimentos 

apresentam as partes e dão os primeiros traços do trabalho. Inicialmente é feita 

uma triagem para colheita de dados e formação de um cadastro. Em seguida, 

com o relato do assistido, cria-se uma pasta com cópias de documentos e de 

breve síntese do caso. Com isso, o estagiário tem material para iniciar a peça 

que abrirá o processo capaz de atender a demanda do menor. A produção das 

peças, a pesquisa, o atendimento e o modo de trabalho são orientados e 

supervisionados pelos profissionais que atuam no Núcleo, bem como pelos 

professores que dirigem as atividades. O processo de consultoria e assessoria, 

embora seletivo quanto ao destinatário do serviço, uma vez que é direcionado 

apenas à população londrinense e de baixa renda, resultou no ajuizamento de 

mais de 3 mil ações e o acompanhamento de mais de 7 mil processos, desde 

2006 até 2015. É um trabalho de grande impacto social, capaz de propiciar aos 

colaboradores e bolsistas experiências substanciais para sua formação 

profissional e humanitária, além de tirar do papel os direitos e garantias da criança 

e do adolescente e acrescentá-los à sua realidade. 

 

Agradecimentos: ao NEDDIJ, pela experiência memorável. 
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NEM TODO TREMOR É PARKINSON 

1 Rafael Eiras de Barros Pinto; 2 Mara Solange Gomes Dellaroza; 2 Marcos 
Aparecido Sarria Cabrera 

 
1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professor da 

Universidade Estadual de Londrina 
 

Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1972 
 

 
Com o processo de envelhecimento aumenta a ocorrência de doenças crônicas 

degenerativas como Parkinson. O parkinsonismo é uma das doenças mais comuns 

de movimento entre os idosos. A prevalência de parkinsonismo estima um intervalo 

de 2-15% na população com idade acima de 65 anos e a incidência aumentando 

com a idade . Essa taxa de prevalência sobe para 52,4% para o parkinsonismo na 

população com idade superior a 85 anos, e, por conseguinte, ainda que ocorra em 

todo o mundo, parkinsonismo é mais frequente em regiões com maior expectativa 

de vida. De longe, uma das causas mais comuns de parkinsonismo é doença de 

Parkinson (DP), seguido por parkinsonismo induzido por drogas e parkinsonismo 

vascular. Deve-se também relacionar os transtornos parkinsonianos atípicos, tais 

como atrofia de múltiplos sistemas (MSA), supranuclear progressiva paralisia (PSP) 

e síndrome corticobasal (CBS), como causas raras de parkinsonismo, com 

prevalência estimada variando de 1 a 6 por 100.000 habitantes. Esses dados 

tornam-se preocupantes quando observamos o crescente número de drogas que os 

idosos necessitam tomar, dada a tendência de apresentarem múltiplas doenças. 

Neste contexto a bibliografia propõe uma reavaliação da abordagem terapêutica do 
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idoso, do ponto de vista custo-beneficio da garantia de efetividade e consistência 

do tratamento. O estudo proposto não pretende ser comparativo, no entanto as 

informações retiradas de pesquisa demográfica já citada apontam para questões 

que devem ser levada em conta tanto na perspectiva dos idosos quanto na 

perspectiva dos cuidadores. Este trabalho trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido, por uma equipe interdisciplinar, em uma instituição de longa 

permanência de Londrina e região, por meio de um projeto que compõe o Grupo de 

Estudo Sobre Envelhecimento da Universidade Estadual de Londrina (GESEN/UEL) 

que realiza pesquisa e ensino na área de saúde do idoso, com enfoque especial na 

assistência a pessoa idosa. O objetivo deste projeto foi a realização de encontros 

com a participação de alunos e de professores do projeto juntamente com os 

profissionais que trabalhavam na referida instituição visando a discussão de casos 

de idosos que apresentam tremores. Esta instituição tem como base o amparo às 

pessoas idosas, com a finalidade de promover a assistência social, priorizando os 

idosos desamparados que residem em Londrina e região. Atualmente oferece 

atendimento a 61 idosos. Esta instituição é mantida com o apoio da Prefeitura 

Municipal de Londrina e da comunidade em geral. Durante o projeto, após algumas 

visitas para conhecer a instituição foram traçados, juntos com a equipe de 

profissionais da instituição de longa permanência, alguns objetivos de intervenção 

visando eleger ações para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Para promover 

a saúde do idoso é necessário um trabalho de implicações filosóficas, éticas e 

existenciais; portanto é preciso explicitar as alterações pelas quais o idoso passa 

em seu curso de vida, em especial para aqueles que apresentam parkinsonismo. 

Sabe-se que a amplitude das diversas áreas de conhecimento que participam dos 

estudos sobre saúde e bem estar humanos exige uma sistematização das 

discussões, tendo em vista a visão global de que saúde e doença são 

imprescindíveis para se pensar as especialidades do processo de envelhecimento 

e como é essencial uma abordagem multifatorial desse tema. Os participantes 

dessa pesquisa fizeram a escolha dos casos junto a equipe de profissionais e assim 

que os acadêmicos tinham o nome do idoso a ser avaliado, passavam a conhecer 

mais sobre sua história de vida e condições de saúde. Após obter outras 

informações relevantes sobre o idoso institucionalizado, o grupo se dividia para 

poder fazer algumas avaliações sobre o estado geral de saúde, realizando exame 
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físico e consulta de prontuário. Com todas estas informações, o grupo montava 

slides para posterior discussão dos casos eleitos com toda a equipe da instituição 

de longa permanência. Os primeiros casos escolhidos, eram de idosos com tremor 

e que segundo os próprios relatos afetavam muito a qualidade de vida. Discutiu-se 

previamente os casos visando um aprofundamento teórico sobre o tema de tremor 

e Parkinson e as respectivas intervenções. Diante deste quadro, o envelhecimento 

populacional tem exigido que os familiares, cuidadores e profissionais busquem 

conhecimento específico sobre o parkinsonismo para o aprimoramento da atenção 

ao idoso. O ato de cuidar geralmente envolve a realização de tarefas específicas de 

suporte, a médio e longo prazo. A natureza da incapacidade demonstrada pelo 

idoso determina não só os níveis de exigência, mas também a tipologia das tarefas 

de cuidar. O Parkinsonismo é um termo genérico que consiste em uma síndrome 

clínica caracterizada predominantemente por alterações do movimento como: 

tremor, rigidez, bradicinesia, hipocinesia, acinesia e alterações posturais, muitas 

vezes similares a Doença de Parkinson que se enquadra no parkinsonismo 

idiopático com evidências de envolvimento neurológico mais generalizado. O 

questionamento básico das intervenções foram propostas a partir da avaliação 

detalhada do estado de saúde do idoso, verificando se os tremores eram 

consequências da Doença de Parkinson ou devido a outras causas. Após o 

detalhamento dos dados encontrados no estudo a equipe buscava alternativas de 

ação verificando o perfil de cada idoso pesquisado. Para tal, é possível lembrar que 

a saúde perfeita não deve ser o objetivo essencial no tratamento a idosos, o 

importante é que o idoso entenda também os seus distúrbios e intervenções. Esse 

estudo mostrou que a maioria dos idosos entra na instituição com o diagnóstico e 

tratamento de suas doenças já determinados, o que dificulta muitas vezes a 

avaliação e plano de intervenção para os profissionais que cuidam deles. O que 

requer que, novas avalições médicas sejam feitas. Outro aspecto constatado se 

refere à dificuldade que os profissionais da área encontram para o 

acompanhamento constante dos idosos institucionalizados. Dessa forma, algumas 

intervenções foram propostas no sentido de avaliar se o tremor era devido a doença 

de Parkinson cuja as condutas foram a introdução de medicamentos 

dopaminérgicos e atenção fisioterápica e, em caso da Síndrome do Parkinsonismo 

que era necessário identificar as causas secundárias e suprimi-las, buscando a 
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adequação das terapêuticas medicamentosas, intervenções fisioterápicas e de 

enfermagem. Uma vez por mês era realizada a discussão de casos na instituição 

de longa permanência. Isto denota que os profissionais que hoje estão trabalhando 

com idosos valem-se de informações advindas de várias áreas. Nesse sentido, a 

experiência deste trabalho possibilitou o aprendizado multiprofissional sobre 

parkinsonismo e, especialmente a vivência da troca de saberes interdisciplinar entre 

serviço e academia, esperando assim o aprimoramento de futuros profissionais de 

saúde além da melhoria da assistência oferecida no cuidado ao idoso. 
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Normas e rotinas de um ambulatório de feridas HC/UEL - Londrina 

1 Nathalia Jung Ferreira, 2 Maria Clara Giorio Dutra Kreling 
 

1 Discente de Graduação de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, 
2Professora da Universidade Estadual de Londrina  

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01660 

 
        No Brasil, as feridas constituem um sério problema de saúde pública 

contribuindo para o aumento dos gastos públicos. A enfermagem está diretamente 

relacionada com a avaliação, limpeza e indicação de tratamento adequado para os 

diferentes tipos de lesões seja no serviço primário, secundário ou terciário. Durante 

a avaliação é de suma importância que sejam identificados os fatores de risco e 

patologias de base, aspectos nutricionais, infecciosos, medicamentos e qualidade 

de vida. A limpeza da ferida deve ser realizada de forma eficiente com o objetivo de 

otimizar o ambiente de cura e diminuir o potencial risco de infecção, retirando 

tecidos inviáveis, desvitalizados, exsudados, corpos estranhos, restos do curativo 

anterior e preparar o leito da ferida para o tratamento e cicatrização. A partir da 

avaliação e limpeza é necessário que ocorra a sistematização do tratamento de 

acordo com a evolução da ferida e assim indicar o tipo de cobertura específica que 

será contribuirá para o processo de cicatrização, redução da dor, promoção do 

conforto e proporcionar a redução do tecido desvitalizado e exsudado. Há diversas 

opções de produtos que podem ser utilizados em vários momentos no tratamento: 

na higienização, no desbridamento, para diminuição da população bacteriana, para 

controle do exsudado e como estímulo à granulação, conseqüentemente a melhor 

evolução da cicatrização e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Portanto, 

este trabalho teve como objetivo elaborar um manual de normas e rotinas para o 

ambulatório de feridas do HC/UEL. Este ambulatório atende em média 30 
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pacientes/mês portadores de úlceras crônicas, por docentes e alunos dos cursos de 

enfermagem e medicina. O manual foi realizado através de revisão bibliográfica, de 

manuais, artigos e diretrizes Nacionais e internacionais para o tratamento de feridas. 

A proposta do manual foi direcionar os profissionais e alunos ao cuidado adequado 

ao paciente. O manual é composto pelos itens: avaliação, limpeza e indicação de 

cobertura, pois são processos importantes para a compreensão do estado 

biopsicossocial do paciente. O item de avaliação compreende desde o momento em 

que o paciente entra no ambulatório a o agendamento da nova consulta, deve ser 

analisado os hábitos de vida, ocupação, doenças de base, a forma de realização do 

curativo domiciliar ou na unidade básica de saúde e aspecto da ferida. O item dois 

aborda a forma adequada de realizar a limpeza do leito e bordas da ferida e por 

ultimo e não menos importante a indicação de cobertura, para qual necessita do 

olhar clínico e o conhecimento dos produtos e das novas tecnologias. Conclui-se 

que este estudo possibilitou melhor compreensão da forma de avaliação, limpeza e 

indicação de cobertura estabelecendo o tratamento adequado e eficaz para o 

paciente, melhorando a sua qualidade de vida. 

Agradecimentos: FAEPE 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE (NEDDIJ). 

1,2 Vanessa de Oliveira Pereira 
 

1 Estudante do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina, 2 

Apresentador. 
 

Área Temática: 
 
Proteção integral da criança e do adolescente: 

 
O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude foi criado por 

meio da ação conjunta entre o Governo Estadual e as Instituições de Ensino 

Superior do Estado do Paraná. Através da parceria interdisciplinar entre as áreas 

de direito e psicologia, o projeto busca consolidar uma estratégia de atendimento e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente que se encontra em situação de 

risco, de modo a combater todo tipo de violência psíquica, física, moral e sexual 

cometida contra crianças e adolescentes, além de prestar assistência aqueles que 

se encontram em conflito com a lei. O NEDDIJ atua em todas as instituições 

estaduais do Paraná e se destina ao atendimento de crianças e adolescentes 

economicamente hipossuficientes, de forma a garantir um dos maiores preceitos 

constitucionais: o acesso gratuito à Justiça. O projeto conta hoje com três 

advogadas e uma psicóloga, além de nove estagiárias do curso de Direito e uma do 

curso de Psicologia, responsáveis por prestar o apoio necessário à equipe de 

trabalho, objetivando um acolhimento integral e eficiente. As atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo consistem em: atendimento jurídico e psicológico 

prestado as crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e 

vulnerabilidade sexual; ajuizamento de novas ações; acompanhamento processual; 
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realização de eventos e palestras; participação em audiências; entre outras. Assim, 

acompanhados pelos profissionais, os alunos realizam os atendimentos que 

versam, principalmente, sobre temas acerca de alienação parental; violência física 

e sexual; regularização de guardas e alimentos; adoção; execução de alimentos e 

falta de vaga em creche. As ações exclusivas do âmbito da psicologia compreendem 

a realização de atendimento e aconselhamento, além da elaboração de laudos e 

pareceres quando solicitados pelo juiz ou advogados. Desse modo, o NEDDIJ 

contribui para a consolidação de uma nova cultura sensibilizada para as questões 

infanto-juvenis, ao mesmo tempo em que estimula o estudo e a pesquisa acerca do 

tema com a elaboração de artigos, eventos e palestras, visando a divulgação dos 

direitos da criança e do adolescente à toda população.  

Agradecimentos à PROEX pela concessão da bolsa. 
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NÚCLEO MARIA DA PENHA (NUMAPE). 

 
 Lillian Zucolote de Oliveira, 

Discente de Graduação em Direito da Universidade Estadual de Londrina 

 
 

Área Temática: 
 
Proteção as mulheres vítimas de violência doméstica: 

 
O Núcleo Maria da Penha foi criado em julho de 2013,por meio da ação conjunta 

entre Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior - SETI, com recursos do Fundo Paraná/SETI, a Universidade 

Estadual de Londrina e a sua Pró-Reitoria de Extensão/PROEX. Foi o primeiro 

centro, no Estado, a oferecer assistência jurídica e psicológica em um só local às 

mulheres vítimas de violência doméstica que tenham registrado boletim de 

ocorrência e que se encontram em situação de risco. O projeto tem o intuito de 

viabilizar a desvinculação dessas mulheres de seus agressores, com a realização 

do divórcio ou reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regularização de visitas e guarda dos filhos, alimentos e partilha de bens, 

decorrentes da separação. O NUMAPE, originalmente atuava apenas em 

Londrina/PR, mas hoje, o projeto se expandiu e atua em diversas instituições 

estaduais de ensino, como UEM e UNIOEST.A equipe do Núcleo é formada por três 

profissionais, sendo duas advogadas e uma psicóloga, mais seis estagiárias, das 

quais cinco são estudantes do curso de Direito e uma do curso de Psicologia, 

responsáveis por prestar o apoio necessário à equipe de trabalho, possibilitando um 

atendimento integral e eficaz, para que essas mulheres vítimas de violência 

doméstica sejam capazes de retomarem sua autonomia e dignidade. As atividades 
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desenvolvidas pelo Núcleo consistem em: atendimento jurídico e psicológico 

prestado as mulheres que se encontram em situação de risco; ajuizamento de novas 

ações; acompanhamento processual; realização de palestras e eventos; e 

participação em audiências tanto nas Varas de Família e Sucessões quanto na Vara 

Criminal Maria da Penha. Assim, acompanhados pelos profissionais, os alunos 

realizam os atendimentos que versam, principalmente, sobre temas acerca de 

divórcio; reconhecimento e dissolução de união estável; regularização de guardas 

e alimentos; execução de alimentos; investigação de paternidade; e partilha de 

bens. As ações exclusivas do âmbito da psicologia compreendem a realização de 

atendimento e aconselhamento. Dessa forma, o NUMAPE contribui para a 

desvinculação do agressor e resgate da dignidade física e psicológica dessas 

mulheres vítimas de seus companheiros ou cônjuges, ao mesmo tempo em que 

estimula o estudo e a pesquisa acerca do tema com a elaboração de artigos, 

eventos e palestras, com o propósito de combater à violência contra o público 

feminino, de modo à divulgar seus direitos e a Lei Maria da Penha à toda população.  

Agradecimentos à PROEX pela concessão da bolsa. 
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O DINAMISMO ORGANIZACIONAL DE UMA GRADUANDA DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO NOS PROJETOS DO NAP. 

 

1 Marluce Fagotti de Paiva, 2 Jussara Lima de Souza 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2Apresentadora 

 

Área Temática: Educação 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00896 

 

A participação de um aluno de graduação como estagiário de um projeto de 

extensão da universidade potencializa os saberes permitindo um diálogo mais 

próximo da teoria com a prática. Quando fui apresentada ao NAP – Núcleo de 

Assessoria Pedagógica para o Ensino de Línguas, meu trabalho era basicamente o 

de assessoria a eventos e de organização desse setor, no ano de 2016, no entanto, 

tive a grande oportunidade de participar da organização de um congresso 

internacional nesta universidade para formação de professores de línguas. O 

objetivo do NAP é o de fomentar cursos e promover o contato de professores da 

rede púbica e privada com discussões atuais e pertinentes à prática docente e às 

novas tendências educacionais da língua estrangeira. Tal trabalho vem sendo 

desenvolvido a partir de uma parceria entre dois departamentos, o de Língua 

Estrangeiras Modernas, onde as ações estão sendo exercidas e o de Administração 

através do curso de Secretariado Executivo. A graduação em Secretariado 

Executivo pela Universidade Estadual de Londrina tem como objetivo formar 

assessores, gestores, e pesquisadores, já o curso de Letras Estrangeiras modernas 

tem como o objetivo formar professores e pesquisadores. São áreas diferentes que 

unem suas características distintas em prol do aprimoramento profissional de 
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professores de língua estrangeira na nossa região. Dentre as diversas atuações do 

NAP, no decorrer do ano de 2015/2016 trabalhamos na organização do VI CLAFPL 

– VI Congresso Latino Americano de Formação de Professores de Línguas. Durante 

a organização do evento tínhamos como responsabilidade responder a todos os 

palestrantes e participantes sanando suas dúvidas e obtendo informações 

pertinentes; prestar informações a palestrantes sobre programação do evento, 

traslado e hospedagem; realizar o protocolo do cerimonial, de todas as palestras; 

selecionar as equipes de monitoria, cerimonial e recepção; interagir com a comissão 

Científica para dar retorno aos proponentes de trabalhos, sobre aceitação, ou não 

dos trabalhos submetidos; contratar intérprete de Libras segundo as necessidades 

dos participantes do evento. As atividades foram realizadas sob a coordenação da 

professora Me Marluce Fagotti de Paiva, coordenadora da comissão de Secretaria 

e professora Dra Telma Gimenez, organizadora do evento. Durante o evento foram 

realizadas diversas atividades, organizamos, supervisionamos e acompanhamos o 

trabalho das equipes; armazenamos e fornecemos materiais de apoio; 

providenciamos a impressão e cópia de documentos; avisamos os responsáveis 

sobre mudanças na programação; controlamos e distribuímos monitores de áreas; 

fornecemos apoio durante as palestras; assim como auxiliamos as outras 

comissões do evento em qualquer contratempo que ocorreu. As atividades 

realizadas foram de suma importância para a formação, visto que as técnicas 

aprendidas no curso de Secretariado Executivo, inclusive nas disciplinas de 

Eventos, Inglês e Espanhol, nos deram suporte para a execução das tarefas já que 

o evento era de cunho internacional. Mesmo com o fechamento do ano vigente da 

Bolsa 07/16, a organização do evento continuou independentemente da bolsa. O VI 

CLAFPL aconteceu nos dias 25 a 27 de outubro, abrangendo o público de 600 

inscritos e com uma equipe de mais de 100 pessoas e 10 países, entre alunos de 

graduação e professores dos colegiados de Letras Estrangeiras Modernas, Letras 

Vernáculas e Secretariado Executivo da Universidade Estadual de Londrina. 

Agradecimentos: Professora Marluce Fagotti de Paiva pela orientação e a 

PROINEX/PROEX – Universidade Estadual de Londrina pela concessão da 

bolsa. 
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O GETOM: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE  

MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Gabriel Alencar de Almeida1 2, Regina Célia Guapo Pasquini3  Ana Lucia da Silva4 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2Apresentador 
3Professora da Universidade Estadual de Londrina, 
4Professora da Universidade Estadual de Londrina. 

 
 
 
 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1732 
 
 
O presente trabalho vem relatar a experiência obtida no Grupo de Estudos e 

Trabalho das Olimpíadas de Matemática – GETOM coordenado pela Profa. Dra. 

Ana Lucia da Silva, docente do Departamento de Matemática desta Instituição. O 

trabalho do grupo tem como foco a formação continuada de professores que 

ensinam Matemática e atualmente é sustentado pelo projeto de extensão 

"Formação Continuada de Professores de Matemática: uma ênfase em resolução 

de problemas, tarefas investigativas e a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação." O grupo é composto por 3 docentes do Departamento de Matemática 

da UEL, 22 professores da Educação Básica (EB) que ensinam Matemática e 

estudantes de cursos de graduação da UEL. O grupo, cujo público alvo são 

professores da EB que participam voluntariamente do projeto, reúne-se 

mensalmente com o objetivo de discutir a Matemática presente na sua prática 

docente subsidiando o seu trabalho em sala de aula. A metodologia de trabalho do 

grupo ocorre por meio de reuniões onde estudamos e discutimos problemas do 

Banco de Questões da OBMEP (Olimpíadas Brasileira de Matemática da Escola 
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Pública) e do material do PIC (Programa de Iniciação Científica da OBMEP). Minha 

participação ocorreu de duas formas: por meio das reuniões presenciais com os 

professores onde o grupo se reunia como um todo e trabalhávamos na resolução 

dos problemas e participávamos de discussões que eram realizadas a partir desses 

problemas, e no que se refere à parte organizacional, administrativa e pedagógica 

do projeto. Como estratégia para o desenvolvimento do trabalho nos encontros 

mensais, utilizamos a Resolução de Problemas (RP) como estratégia de ensino em 

que o problema é ponto de partida para que conhecimentos matemáticos sejam 

construídos e, o conteúdo em si, que desejamos abordar, seja sistematizado a partir 

da resolução de um, ou de mais problemas. Com isso, oportunizamos o 

desenvolvimento de uma cultura entre os professores que situe os problemas como 

elementos importantes para as aulas, além de oferecer um ambiente acadêmico e 

orientado para que possam se expor e se manifestar frente às dificuldades de sua 

prática e que permita realizar discussões sobre assuntos veiculados na sua prática, 

tanto do ponto vista de vista matemático quanto do metodológico. E mais ainda, 

podemos utilizar os “erros” que possivelmente são cometidos como instrumento de 

aprendizagem a todos os envolvidos nesse projeto.  

 

Agradecimentos: Fundação Araucária; GETOM; OBMEP; UEL. 

 

  



366 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

O IMPORTANTE PAPEL DO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO - 

UEL E DO EXAME CARIOTÍPICO, EM LONDRINA E REGIÃO 

1Wagner José Martins Paiva, 2Maria Eliane Longhi Barroso, 3,4Aline Sayuri 
Minamihara 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina,  2 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 4 Apresentador  
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL):01705 
 

 
O Aconselhamento Genético trata-se do processo de comunicação que lida com 

problemas humanos associados com a ocorrência, ou risco de ocorrência, de uma 

doença genética em uma família, envolvendo a participação de uma ou mais 

pessoas treinadas para ajudar o indivíduo ou sua família. Durante a consulta o 

paciente ou parentes que sejam portadores ou possui o risco de adquirir um 

disturbio hereditário são esclarecidos sobre as características da condição, as 

chances ou riscos de afetar futuras gerações e por último as opções para a sua 

profilaxia e tratamento. Este trabalho geralmente está disponível em serviços 

privados de saúde e privilegiando poucos, sendo sua disponibilidade para a 

população carente restrita aos centros de ensino e pesquisa ligados a universidade. 

O serviço realiza um apoio clínico e psicológico as famílias que por um erro genético 

e/ou congênito tiveram filhos com anomalias. São feitas análises principalmente 

com pessoas afetadas com deficiência intelectual e/ou má formação congênita, 

casais acometidos por abortos espontâneos repetitivos, esterilidade e/ou idade 

materna avançada e para casais que tenha tido um filho com alguma anomalia 

genética e desejem saber se algum filho futuro possa ser similarmente afetado, ou 
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que filhos normais destes possam transmitir tais condições para sua prole. Tendo o 

resultado clinico, é marcada uma devolutiva com o paciente e/ou os pais, nesse 

momento é explicado a correlação entre a alteração que o paciente apresenta, 

prognóstico, sugestões de encaminhamento tanto médico como de instituições de 

suporte como a APAE, além do apoio psicológico. A análise clínica é feita ao partir 

do sangue do paciente que é colhido em um tubo heparinizado (anticoagulante). 

Após a coleta deste sangue é transferido para um tubo do tipo Falcon junto com 

uma solução de meio de cultura, soro bovino fetal e fitohemaglutinina; esta cultura 

de células é mantida por 72 horas em estufa com temperatura controlada a 37°C ± 

0,3ºC. Passado esse tempo é adicionada colchicina para que as fibras dos fusos 

não se formem e forneçam um grande número de células em metáfase. 

Posteriormente é adicionada a cultura celular a solução hipotônica e levada a uma 

série de centrifugações e fixações. Ao final este material é estocado para que se 

possam fazer análises do tipo Convencional e Bandeamento GTG. Assim sendo, o 

Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina 

pretende expandir cada vez mais os seus horizontes e recursos, não somente 

trabalhando com a citogenética do cariótipo, mas levando em conta a parte do 

estudo molecular dos genes para atender um maior número de pacientes. 

Agradecimentos: SUS , PROEXT 
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O Legado de Paulo Freire: contribuições para a formação continuada de 

professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

1.5 Gilmar Aparecido Altran, 4,5 Aline Daniella Rezende Vieira, 4,5  Luciana Guerreiro, 
4,5  Margarida Moliani, 4,5  Mariane Scariante de Oliveira,  

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01954 
 
O Projeto de Extensão "O Legado de Paulo Freire: contribuições para a formação 

continuada de professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA)" 

constitui um grupo de estudos envolvendo a participação de professores (as) que 

atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e estudantes do Curso de Pedagogia 

da UEL. Seu objetivo consiste em refletir sobre temáticas, concepções e problemas 

concernentes ao pensamento de Paulo Freire e sua contribuição para o trabalho 

docente na EJA, enquanto atividade suscitada pelas pesquisas e debates oriundos 

da reflexão filosófica sobre a educação no Brasil. Tanto o pensamento Freiriano 

como a EJA, nesse cenário, proporcionam o enriquecimento dessas 

pesquisas/debates por constituir-se numa discussão para além da proposição de 

um método de ensino, sendo então compreendido como uma concepção 

educacional. Ocorrem em encontros quinzenais com leituras e discussões dos 

livros/textos em articulação com as atividades desenvolvidas pelos (as) professores 

(as). Considerando a aprovação do projeto em tela por 36 meses, compõe sua 

proposta a realização de encontros anuais abertos às comunidades interna e 

externa, onde serão aprofundadas tais temáticas, concepções e problemas. Acima 

de tudo, quer ser um espaço de formação continuada entre a universidade e as 

escolas públicas, na perspectiva proposta pelo próprio Freire: uma educação 
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pautada pelo diálogo. Por isso, pensada para um grupo menor com até 15 

integrantes. Em termos de resultados, o projeto está em seu primeiro ano, com 

algumas ações já realizadas como: seleção e preparação de estudantes, contato 

com escolas para exposição e organização do grupo de estudos e elaboração do 

primeiro evento aberto às comunidades interna e externa. Espera-se que na sua 

trajetória, tal experiência permita aos integrantes o conhecimento do pensamento 

Freiriano e suas contribuições para pensar um processo educativo diferenciado e, 

ainda, oxigenar o debate filosófico no campo educativo. Por fim, quer colaborar para 

o estreitamento do trabalho acadêmico da Universidade para a prática educativa 

desenvolvida por professores e professoras que atuam nas escolas. 

 

Agradecimentos:  

UEL/Proex pelo apoio – Edital FAEPE/2016 

CECA/Departamento de Educação 

Escolas Públicas de Londrina 
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O PLANETÁRIO DE LONDRINA E SUAS AÇÕES DE APOIO E DIFUSÃO DA 

CIÊNCIA ÁS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E 

COMUNICADE EM GERAL. 

1Américo Tsuneo Fujii, 2,3 Guilherme Queiroz Vasconcelos 
 

 ¹Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01540 
 

 
Desde a antiguidade o homem sempre procurou observar o céu e desvendar os 

mistérios das estrelas distante e inalcançáveis, agrupando aquelas que pareciam 

estar próximas entre si em constelações. Cada uma dessas constelações possuíam 

histórias marcantes sobre deuses, feras e também sobre o cotidiano do homem. A 

constelação do escorpião representava a seca, o aquário indicava a época de 

chuvas, entre outros. Durante o período das grandes navegações, as estrelas do 

hemisfério sul passaram a ser catalogada e assim nasceram as constelações do 

cruzeiro do sul, a vela, a bússola entre outros símbolos que estavam presentes no 

cotidiano dos marinheiros. Atualmente com a poluição luminosa e com a vida corrida 

nas cidades grandes, o homem não tem observado o céu como antes, por isso 

existe o Planetário. Um planetário é um ambiente não formal de ensino que exibe 

sessões de cunho científico ás escolas e público visitante. Cada sessão trata de 

diversos tema da astronomia de forma lúdica e com linguagem acessível. Em 

Londrina, o Planetário é um projeto de extensão  da Universidade Estadual de 

Londrina que desde 2007 tem sido instrumento essencial para divulgação da ciência 
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e astronomia na região. As principais atividades desenvolvidas são: apresentações 

de sessão de planetário, observações celestes em telescópios e ensino de ciências 

através de cursos para professores. Durante o período do projeto de extensão, o 

bolsista contribuiu auxiliando os planetaristas nas sessões, fazendo a manutenção 

do website, pesquisando conteúdos para dissiminação da ciência na página do 

Planetário de Londrina no facebook. A estadia do bolsista no projeto terminou em 

março e sua contribuição principal foi a apresentação de novas tecnologias para 

automação de processos existentes neste ambiente de ensino como a nova forma 

de agendamento de sessões. O projeto foi de grande importância na formação 

acadêmica do bolsista, reforçando seu interesse em astronomia e ciências e sendo 

principal contribuidor na formação profissional dele. 

Agradecimentos: PROEX UEL pela concessão da bolsa, Amélia Fioravante 

Siqueira, Alessandra Ribeiro Ber, Cinthia Nunes de Lima, Gabriel Ferreira, Pamela 

Monteiro, Sheyla Dayane dos Santos, Daniel Trevisan Sanzovo, Vanessa Queiros 

Sanzovo. 
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O SEGREDO NA PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA COM FAMÍLIAS: A 

RELAÇÃO ENTRE CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA E ÓRGÃOS 

JUDICIÁRIOS 

1 Isadora Nicastro Salvador, 2 Maíra Bonafé Sei,  
 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 1 Apresentadora 
2 Professora Doutora vinculada ao Departamento de Psicologia e Psicanálise da 

Universidade Estadual de Londrina 
 

Área Temática: Saúde 
 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01929 
 

 

A alta demanda de encaminhamentos de casos familiares do Fórum para a Clínica 

Psicológica da Universidade Estadual de Londrina faz com que haja uma eficiência 

e comprometimento do serviço e dos terapeutas para que estes pacientes sejam 

atendidos, já que, geralmente, o grau de gravidade é superior ao dos outros 

pacientes que estão inseridos na lista de espera do Serviço-Escola de Psicologia. 

Por esse motivo e por uma cobrança maior dos órgãos judiciários, tenta-se iniciar 

o atendimento com a maior rapidez possível. Além disso, é necessário que os 

terapeutas responsáveis pela família inserida no tratamento psicológico 

mantenham o Fórum de Londrina sempre atualizado sobre a presença ou ausência 

nas sessões, atrasos, vinculação e nível de engajamento à terapia. Diante disso, 

a entrega ao tratamento e ao dispositivo de análise fica prejudicada. Os sujeitos, 

por acharem que os assuntos tratados no setting terapêutico serão expostos aos 

órgãos judiciários, acabam omitindo alguma ocorrência relacionada ao seu 

histórico de vida que tenha algum impacto no processo que, geralmente, está 

sendo acusado e considerado réu judicialmente. Dessa maneira, a resistência à 
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emergência de conteúdos inconscientes destes indivíduos torna-se mais rigorosa 

e enrijecida, dificultando o processo de tratamento e o trabalho do terapeuta. 

Entretanto, indica-se que é necessário enviar informações sobre a realização das 

sessões, mas que os conteúdos da sessão não são expostos. Com isso, em 

respeito ao Código de Ética do Psicólogo, entende-se que as questões tratadas 

em sessão são protegidas pelo sigilo profissional, apenas enviando-se uma 

declaração informando sobre a presença ou ausência dos participantes nas 

sessões agendadas. Mesmo com esses esclarecimentos, há um receio de 

exposição dessas famílias, favorecendo a manutenção de segredos entre os 

integrantes da família mesmo na relação com o terapeuta. A família usualmente 

estabelece pactos inconscientes entre seus membros para que alguns assuntos 

específicos não sejam tratados em análise e estes pactos, ao invés de serem 

trabalhados em sessão, acabam sendo mantidos neste tipo de família. Tal fato traz 

malefícios ao processo terapêutico, já que a Psicanálise de Casal e Famílias visa 

justamente falar e tratar desses elementos de difícil acesso e problemáticos 

presentes no grupo para que, com isso, alguns efeitos sejam experimentados. A 

necessidade de comparecimento às sessões e a obrigatoriedade impostas pelos 

órgãos judiciários às famílias são outros elementos deterioradores do processo 

terapêutico, que fazem com que a demanda familiar não seja espontânea, sendo 

que o início da terapia já é incitado por uma lei e uma regra imposta. Dados esses 

aspectos, é necessário entender que a psicoterapia familiar iniciada por meio do 

encaminhamento de órgãos judiciais possui um caráter diferente das psicoterapias 

realizadas por outros tipos de encaminhamentos e por demanda espontânea, 

sendo que aquela é de mais difícil manejo e vinculação. 

Agradecimentos ao PIBEX e Fundação Araucária pela concessão de bolsa. 
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O USO DA DISTRIBUIÇÃO QUASI-BINOMIAL NA ANÁLISE DE DADOS DE UM 

DELINEAMENTO INTEIRAMENTE AO ACASO NO ESQUEMA FATORIAL. 

1 Silvano Cesar da Costa, 4,5 Elena Castellani 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática:  Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01839 
 

Dados de proporção, derivados de frequências em que o total é fixado, são muito 

comuns nas assessorias realizadas através do projeto Assessoria Estatística e em 

diversos tipos de pesquisas. Em geral, busca-se uma relação entre a variável 

resposta, proporção, e uma ou mais variáveis explicativas, que podem ser 

numéricas, qualitativas ou ambas. A análise estatística para a variável resposta, 

neste caso, pressupõe distribuição binomial, em que se procura verificar se a razão 

entre a proporção de sucessos e a proporção de não-sucessos, definida como 

chance (odds), está associada com as variáveis explicativas ou fatores. Pode 

ocorrer que a variância dos valores observados seja maior que aquela predita pelo 

modelo, fenômeno conhecido por superdispersão (ou sobredispersão), logo, a 

distribuição binomial não será adequada nestes casos. Uma forma de verificar a 

falta de ajuste do modelo é comparar a deviance residual com os graus de liberdade; 

se forem muito discrepantes, a distribuição binomial não é adequada. Outra forma 

é a construção do gráfico de envelope simulado que mostrará se os resíduos do 

modelo encontram-se dentro do envelope simulado. Na falta de ajuste do modelo 

binomial, uma alternativa é o uso da distribuição quasi-binomial, que estima o 

parâmetro de dispersão, controlando, assim, a superdispersão. A outra alternativa 



375 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

é a utilização da distribuição beta-binomial, que não será abordada neste trabalho. 

Um experimento, cuja variável resposta é proporção, instalado no delineamento em 

blocos ao acaso no esquema fatorial 3 x 3 foi analisado e os resultados mostram 

que o modelo quasi-binomial foi mais adequado e que a interação entre os fatores 

foi significativa. Para o desdobramento da interação foram estabelecidos os 

contrastes de interesse para a comparação. O objetivo deste trabalho é mostrar uma 

análise completa na situação em que o experimento é instalado no esquema fatorial, 

a variável resposta é proporção e a distribuição binomial não é adequada, sendo 

utilizado o modelo quasi-binomial. 
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OBMEP/UEL – DISSEMINANDO MAIS TALENTOS 

Ana Lucia da Silva1, 2 e 3Gabriel Heckler Piedade, 2Henrique Menck,  2Pedro 
Gabriel  Socatelli Mendonça. 

 
1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina , 3 Apresentador 
 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01819 
 
 
A OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma 

promoção do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia em 

Parceria com Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e da Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM).  

A OBMEP encontra-se em sua 11ª edição e desenvolve um Programa de Iniciação 

Científica tipo júnior com os medalhistas como um prolongamento e aprimoramento 

de estudos em Matemática -  o PIC.  Durante 10 meses os alunos da Educação 

Básica que prestaram os exames e que receberam medalhas de ouro, prata, bronze 

ou menção honrosa, participam de encontros mensais onde tem a oportunidade de 

realizar estudos junto a professores de Instituições de Ensino Superior, utilizando 

material específico para o Programa. Especificamente, neste ano de 2016 o 

Programa sofreu uma reconfiguração na qual cada coordenador orientador (CO) 

estará responsável pela formação de Professores ou Alunos de licenciatura 

totalizando no mínimo 10 pessoas. Na região norte e noroeste do Paraná, regional 

PR-01, a CO é a professora Ana Lucia da Silva, lotada na UEL. O CO deverá orientar 

e acompanhar as atividades, presenciais ou à distância, previstas no Programa. A 

formação se dá por meio de encontros preferencialmente presenciais entre os CO’s 
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e seus professores que terão duração de 4h e ocorre mensalmente. Nestes 

encontros o CO apresenta ao Professor os conteúdos programáticos a serem 

desenvolvidos por eles nos próximos 3 encontros e discute abordagens didáticas 

desses conteúdos. Cada professor pode contar com a colaboração de monitores e 

deverá formar uma turma de 20 alunos de sua escola, conforme a definição do 

Coordenador orientador para os níveis: N1, N2 ou N3 (de acordo com a classificação 

da OBMEP) para o desenvolvimento do Programa. Diferentemente do PIC anterior, 

a estas turmas poderão ser acrescentados até 5 estudantes premiados na 

olimpíada. Além disso, os encontros presenciais com os alunos, que antes eram 

realizados nas IES, estão sendo realizados nas escolas de atuação dos professores 

com 4 horas de duração e ocorrerão nas 3 semanas seguintes ao encontro do 

Professor com o CO. Participam este ano 12 professores de diferentes cidades da 

região Norte e Noroeste, selecionados por meio de um subprojeto da OBMEP, 

“OBMEP na Escola”. Todos os professores orientadores recebem bolsa da CAPES. 

O estudante premiado que participa do PIC recebe uma bolsa tipo Iniciação 

Cientifica Junior com duração de um ano e fomentada pelo CNPQ. Nos encontros 

do PIC são trabalhados materiais elaborados especialmente por pesquisadores em 

Matemática para este fim. A distribuição é gratuita.  Atualmente a UEL coordena a 

aplicação do PIC a aproximadamente 200 estudantes. Os objetivos do projeto são: 

estimular e promover o estudo da matemática entre os alunos das escolas públicas 

e a todos os envolvidos no mesmo, contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação básica e para a integração das escolas públicas com as universidades 

públicas, dar oportunidade a jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas 

científicas e tecnológicas. Para cada grupo de alunos e professor orientador são 

designados uma média de três monitores, discentes de graduação dos cursos de 

Matemática, Física, Química e Engenharias. Entre as atividades desenvolvidas no 

projeto pelos monitores, podemos destacar: análise e resolução de exercícios 

referentes ao material trabalhado pelos bolsistas OBMEP, colaboração na 

implementação da Iniciação Científica Júnior, trabalho em grupo com os demais 

participantes do projeto, CO e professor orientador, atuação juntos ao professor 

orientador nos encontros do PIC. O material utilizado no Programa de Iniciação 

Científica da OBMEP é referencia no Brasil e aborda os mais variados tópicos de 

Matemática possíveis de serem trabalhados com os diversos níveis de alunos que 
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compõem o público alvo, tais como: Criptografia, Indução Matemática, Geometria, 

Probabilidade e Contagem, Iniciação a Aritmética, Matemática e Dobraduras, 

Matemática e Origami, Números Complexos e Trigonometria e vários outros 

assuntos. Cada monitor de acordo com o grupo que trabalha deve ser capaz de 

ajudar o professor orientador em todos os processos que envolvem o 

desenvolvimento da Iniciação Científica, o que envolve estudar todo o material 

elaborado pela OBMEP para o seu grupo. Isto é o que diferencia cada monitor do 

projeto. Cada um deles é responsável por conteúdos distintos a ser aplicados em 

grupos diferentes. Entre as atividades dos estudantes do PIC destacamos: 

assiduidade e bom desempenho nos encontros presenciais nos quais são 

trabalhados os materiais elaborados especialmente para este fim, participação 

regular nas atividades virtuais que ocorrem de forma assíncrona e continua. Vale 

salientar que o papel do projeto cadastrado na PROEX/UEL é organizar toda a 

logística para o bom desenvolvimento do programa de iniciação científica, sugerindo 

os polos de aplicação do PIC, acompanhando o desenvolvimento acadêmico dos 

monitores e estudantes, dando suporte aos professores orientadores, sendo o elo 

entre a instituição e a OBMEP.  

Agradecimentos: PROEX, Fundação Araucária IMPA, CNPq, SBM, UEL. 
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OBMEP/UEL – DISSEMINANDO MAIS TALENTOS 

Ana Lucia da Silva1, 2Gabriel Heckler Piedade, 2 e 3Henrique Gonçalves Menck,  
2Pedro Gabriel  Socatelli Mendonça. 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador. 
 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01819 
 

 
 
A OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma 

promoção do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia em 

Parceria com Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e da Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM).  

A OBMEP encontra-se em sua 11ª edição e desenvolve um Programa de Iniciação 

Científica tipo júnior com os medalhistas como um prolongamento e aprimoramento 

de estudos em Matemática -  o PIC.  Durante 10 meses os alunos da Educação 

Básica que prestaram os exames e que receberam medalhas ou menção honrosa, 

participam de encontros mensais onde tem a oportunidade de realizar estudos junto 

a professores de Instituições de Ensino Superior, utilizando material específico para 

o Programa. Especificamente, neste ano de 2016 o Programa sofreu uma 

reconfiguração na qual cada coordenador orientador (CO) estará responsável pela 

formação de Professores ou Alunos de licenciatura totalizando no mínimo 10 

pessoas, nesta região do Paraná (PR-01) a CO é a professora Ana Lucia da Silva, 

lotada na UEL. A formação se dará por meio de encontros preferencialmente 

presenciais entre os CO’s e seus professores. Nestes encontros o CO apresentará 

ao Professor os conteúdos programáticos que serão desenvolvidos por eles nos 
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próximos 3 encontros e discutirá abordagens didáticas desses conteúdos. Cada um 

desses professores deverá formar uma turma de 20 alunos de sua escola, conforme 

a definição do CO para os níveis: N1, N2 ou N3 (de acordo com a classificação da 

OBMEP) para o desenvolvimento do Programa.  

Participam este ano 12 professores de diferentes cidades da região Norte e 

Noroeste, selecionados por meio de um subprojeto da OBMEP, “OBMEP na 

Escola”. Todos os professores orientadores recebem bolsa da CAPES. 

O estudante premiado que participa do PIC recebe uma bolsa tipo Iniciação 

Cientifica Junior com duração de um ano e fomentada pelo CNPQ. Nos encontros 

do PIC são trabalhados materiais elaborados especialmente por pesquisadores em 

Matemática para este fim. A distribuição é gratuita.  Atualmente a UEL coordena a 

aplicação do PIC a aproximadamente 200 estudantes. 

 Os objetivos do projeto são: estimular e promover o estudo da matemática entre os 

alunos das escolas públicas e a todos os envolvidos no mesmo, contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação básica e para a integração das escolas públicas 

com as universidades públicas, dar oportunidade a jovens talentos e incentivar seu 

ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. 

Para cada grupo de alunos e professor orientador são designados em média três 

monitores, discentes de graduação dos cursos de Matemática, Física, Engenharia. 

Entre as atividades desenvolvidas no projeto pelos monitores, podemos destacar: 

análise e resolução de exercícios referentes ao material trabalhado pelos bolsistas 

OBMEP, colaboração na implementação da Iniciação Científica Júnior, trabalho em 

grupo com os demais participantes do projeto, CO e professor orientador, atuação 

juntos ao professor orientador nos encontros do PIC. O material utilizado no 

Programa de Iniciação Científica da OBMEP é referencia no Brasil e aborda os mais 

variados tópicos de Matemática possíveis de serem trabalhados com os diversos 

níveis de alunos que compõem o público alvo, tais como: Criptografia, Indução 

Matemática, Geometria, Probabilidade e Contagem, Iniciação a Aritmética, 

Matemática e Dobraduras, Números Complexos, Trigonometria e vários outros 

assuntos. Cada monitor de acordo com o grupo que trabalha deve ser capaz de 

ajudar o professor orientador em todos os processos que envolvem o 

desenvolvimento da Iniciação Científica, o que envolve estudar todo o material 

elaborado pela OBMEP para o seu grupo. Isto é o que diferencia os monitores do 
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projeto. Cada um deles é responsável por conteúdos distintos a ser aplicados em 

grupos diferentes. Salientamos que o papel do projeto cadastrado na PROEX/UEL 

é organizar toda a logística para o bom desenvolvimento do programa de iniciação 

científica, sugerindo os polos de aplicação do PIC, acompanhando o 

desenvolvimento acadêmico dos monitores e estudantes, dando suporte aos 

professores orientadores, sendo o elo entre a instituição e a OBMEP.  

Agradecimentos: PROEX, Fundação Araucária IMPA, CNPq, SBM, UEL. 
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OBMEP – DISSEMINANDO MAIS TALENTOS 

 

Ana Lucia da Silva 1, 2 e 3 Gabriel Heckler, 2Henrique Menck, 23 Pedro Gabriel 

Socatelli. 

 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 

Área Temática: Educação 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01819 

 

A OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma 

promoção do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia em 

Parceria com Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e da Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM). 

A OBMEP encontra-se em sua 11ª edição e desenvolve um Programa de Iniciação 

Científica tipo júnior com os medalhistas como um prolongamento e aprimoramento 

de estudos em Matemática - o PIC. Durante 10 meses os alunos da Educação 

Básica que prestaram os exames e que receberam medalhas de ouro, prata, bronze 

ou menção honrosa, participam de encontros mensais onde tem a oportunidade de 

realizar estudos junto a professores de Instituições de Ensino Superior, utilizando 

material específico para o Programa. Especificamente, neste ano de 2016 o 
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Programa sofreu uma reconfiguração na qual cada coordenador orientador (CO) 

estará responsável pela formação de Professores ou Alunos de licenciatura 

totalizando no mínimo 10 pessoas, nesta região do Paraná (PR-01) a CO é a 

professora Ana Lucia da Silva, lotada na UEL. O CO deverá orientar e acompanhar 

as atividades, presenciais ou à distância, previstas no Programa. A formação se 

dará por meio de encontros preferencialmente presenciais entre os CO’s e seus 

professores que terão duração de 4h e ocorrera todos os meses. Nestes encontros 

o CO apresentará ao Professor os conteúdos programáticos que serão 

desenvolvidos por eles nos próximos 3 encontros e discutirá abordagens didáticas 

desses conteúdos. Cada um desses professores podem ter a colaboração de 

monitores e deverá formar uma turma de 20 alunos de sua escola, conforme a 

definição do Coordenador orientador para os níveis: N1, N2 ou N3 (de acordo com 

a classificação da OBMEP) para o desenvolvimento do Programa. Diferentemente 

do PIC anterior, a estas turmas poderão ser acrescentados até 5 estudantes 

premiados na olimpíada. 

Além disso, os encontros presenciais com os alunos, que antes eram realizados nas 

IES, estão sendo realizados nas escolas de atuação dos professores com 4 horas 

de duração e ocorrerão nas 3 semanas seguintes ao encontro do Professor com o 

CO. 

Participam este ano 12 professores de diferentes cidades da região Norte e 

Noroeste, selecionados por meio de um subprojeto da OBMEP, “OBMEP na 

Escola”. Todos os professores orientadores recebem bolsa da CAPES. 

O estudante premiado que participa do PIC recebe uma bolsa tipo Iniciação 

Cientifica Junior com duração de um ano e fomentada pelo CNPQ. Nos encontros 

do PIC são trabalhados materiais elaborados especialmente por pesquisadores em 

Matemática para este fim. A distribuição é gratuita. Atualmente a UEL coordena a 

aplicação do PIC a aproximadamente 200 estudantes. 

Os objetivos do projeto são: estimular e promover o estudo da matemática entre os 

alunos das escolas públicas e a todos os envolvidos no mesmo, contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação básica e para a integração das escolas públicas 
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com as universidades públicas, dar oportunidade a jovens talentos e incentivar seu 

ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. 

Para cada grupo de alunos e professor orientador são designados uma média de 

tres monitores, discentes de graduação dos cursos de Matemática, Física, 

Engenharia. Entre as atividades desenvolvidas no projeto pelos monitores, 

podemos destacar: análise e resolução de exercícios referentes ao material 

trabalhado pelos bolsistas OBMEP, colaboração na implementação da Iniciação 

Científica Júnior, trabalho em grupo com os demais participantes do projeto, CO e 

professor orientador, atuação juntos ao professor orientador nos encontros do PIC. 

O material utilizado no Programa de Iniciação Científica da OBMEP é referencia no 

Brasil e aborda os mais variados tópicos de Matemática possíveis de serem 

trabalhados com os diversos níveis de alunos que compõem o público alvo, tais 

como: Criptografia, Indução Matemática, Geometria, Probabilidade e Contagem, 

Iniciação a Aritmética, Matemática e Dobraduras, Matemática e Origami, Números 

Complexos e Trigonometria e vários outros assuntos. Cada monitor de acordo com 

o grupo que trabalha deve ser capaz de ajudar o professor orientador em todos os 

processos que envolvem o desenvolvimento da Iniciação Científica, o que envolve 

estudar todo o material elaborado pela OBMEP para o seu grupo. Isto é o que 

diferencia cada monitor do projeto. Cada um deles é responsável por conteúdos 

distintos a ser aplicados em grupos diferentes. Entre as atividades dos estudantes 

do PIC destacamos: assiduidade e bom desempenho nos encontros presenciais nos 

quais são trabalhados os materiais elaborados especialmente para este fim, 

participação regular nas atividades virtuais que ocorrem de forma assíncrona e 

continua. Salientamos que o papel do projeto cadastrado na PROEX/UEL é 

organizar toda a logística para o bom desenvolvimento do programa de iniciação 

científica, sugerindo os polos de aplicação do PIC, acompanhando o 

desenvolvimento acadêmico dos monitores e estudantes, dando suporte aos 

professores orientadores, sendo o elo entre a instituição e a OBMEP. 

Agradecimentos: PROEX, Fundação Araucária IMPA, CNPq, SBM, UEL. 
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OBSERVATÓRIO DO(S) CENTENÁRIO(S) DA GUERRA DO CONTESTADO 

(1912/1916 - 2012/2016): AÇÕES EXTENSIONISTAS – SOCIEDADE, 

NATUREZA, CULTURA, PATRIMÔNIO E EMPODERAMENTO, NA REGIÃO DO 

CONTESTADO PARANAENSE E CATARINENSE. 
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Pereira da Silva 4 Thiara Gonçalves Campanha, 4 Lucas Fernando Bertacco da 
Silva, 4Tainara Sussai Gallinari, 4 Mateus Galvão Cavatorta, 5 Matheus Oliveira 

Martins da Silva 7 Carlos Nedi Veiga da Silva, 7 Adair da Silva Mattos, 7 Aloir Brasil 
Moreira, 7 Denise Borba, 7 Roni Morais, 7 Aloir Granemann, 7 Nilce Dias Martins, 7 

Anice Veiga Silveira, 7 Valmir Pasa, 7 Cedival Alves Guedes, 7 Rosemeri 
Scheffmacher, 8 Silvana Ribeiro, 8 Iria Melânia Matos Varela, 9 Walfrida Ribeiro, 8 

Lucileny Martiol de Souza 10 Jucelei de Fátima Souza, 11João Batista Ferreira dos 
Santos - JB 12 Apresentador 

 
 

1 Docente da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Pós-Graduação 
em Geografia da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 

Estadual de Londrina, 4 Discente de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Paraná, 5 Discente e Presidente da TerGeo Consultoria - 
Empresa Júnior de Geografia da UEL, 6 Docente do Instituto Federal Catarinense-
Núcleo de Estudos do Contestado-NEC/Videira/SC,  7 Membro do Grupo de Ação 

de São João Maria/Lebon Régis/SC, 8 Secretaria Municipal de Educação de Timbó 
Grande/SC, 9 Departamento de Cultura de Timbó Grande/SC, 10 Escola de 

Educação Básica Machado de Assis de Timbó Grande/SC, 11 Grupo Resgate e 
Rádio Destaque Regional de Matos Costa e Calmon 

 
 

Área Temática: Cultura 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02046 
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O Observatório do(s) Centenário(s) da Guerra do Contestado tem como objetivo 

divulgar, debater e agir sobre as questões seculares regionais do Contestado, visa, 

ainda, coletar e divulgar materiais, pesquisas e informações atinentes aos 

centenários da Guerra do Contestado. O Observatório do(s) Centenário(s) da 

Guerra do Contestado tem como base o Curso de Geografia da Universidade 

Estadual de Londrina, Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 

Federal do Paraná e o Grupo de Ações de São João Maria, de Lebon Régis, SC, 

envolvendo diversos estudantes, pesquisadores de Geografia, de áreas afins e 

autônomos, que trabalham a temática que envolve a Guerra e a Região do 

Contestado, no Paraná e em Santa Catarina, divulgando e debatendo as questões 

seculares regionais. Esta pesquisa-ação, que envolve o tripé do ensino superior 

(Ensino, Pesquisa e Extensão) analisa, discute e propõe ações dos poderes 

públicos nas escalas federativas, estaduais e municipais para a região, além de 

estudar os poderes exercidos pelos mais diversos segmentos sociais que envolvem 

as relações sócio-político-ambientais no contexto da Guerra do Contestado. Para 

difundir e socializar as informações levantadas, assim como as análises regionais, 

são organizadas oficinas, cursos e eventos científicos e culturais nas cidades 

participantes da Guerra do Contestado, e noutras onde há interesse de discutir e 

aprofundar a temática em questão. Foram organizados, até o presente momento, 

eventos em Bela Vista do Toldo, Timbó Grande, Lebon Régis, Matos Costa, Curitiba 

e Londrina. Foram ministradas palestra nas cidades de Curitiba, Campina Grande 

do Sul, Pitanga, Mafra, União da Vitória, Matos Costa, Lebon Régis, Timbó Grande, 

Bela Vista do Toldo, Florianópolis, São Mateus do Sul, Videira, Canoinhas, 

Londrina, Cornélio Procópio, Colombo, Irati, Guarapuava dentre outras. Foram 

realizadas oficinas de formação de professores em Curitiba, Colombo, Pinhão e 

Canoinhas. O Observatório teve participação em documentários longa metragem 

(Rio de Janeiro e Florianópolis) e dois curtas metragens (Curitiba e União da Vitória). 

Foram apresentados resultados desta pesquisa, integrada com a extensão, em 

diversos eventos regionais e nacionais (Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, 

Amazonas, São Paulo etc.) e internacionais (Uruguai, Paraguai, Cuba, Chile, 

Colômbia e Peru). Foram produzidos quatro livros e mais de uma dezena e capítulos 

de livros até o momento. Foram feitos mais 200.000 quilômetros em trabalhos de 

campo para a região da Guerra do Contestado, entre 2012 e 2016, para realização 
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de pesquisas, atividades extensão com grupos locais e regionais. O Observatório 

ajudou na elaboração da Lei de Tombamento do Patrimônio Material, Imaterial e 

Ambiental do município de Lebon Régis, SC e, nesse município, em parceria como 

Grupo de Ação de São João Maria, foram realizados três eventos com as 

comunidades, ministrado curso de capacitação para os professores da rede, além 

de investigar, analisar, divulgar e recuperar sítios históricos atinentes a Guerra do 

Contestado na região. Foram feitas diversas entrevistas e filmagens com moradores 

mais idosos e que guardam a memória da Guerra e da formação territorial regional. 

Coletou-se material para estudos laboratoriais, desde fragmentos de tecidos, louças 

e ossos humanos do Crematório de Cadáveres de Perdizinhas. As atividades 

extensionistas permitiram a formação de grupos teatrais, de dança e de feiras 

escolares sobre a formação regional e a Guerra do Contestado.    

Agradecimentos: Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Estado do Paraná - Fundação Araucária, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Pró-Reitoria 

de Extensão da Universidade Estadual de Londrina – PROEX/UEL, Grupo de 

Ação de São João Maria, Prefeitura Municipal de Lebon Régis/SC, Câmara de 

Vereadores de Lebon Régis/SC, Secretaria Municipal de Educação de Lebon 

Régis/SC, Paróquia de Santo Antônio de Lebon Régis/SC, Associação Cabocla 

de Lebon Régis/SC, Cavaleiros do Contestado de Lebon Régis/SC, Rádio Nova 

FM 104.9 de Lebon Régis/SC, Capela da Serra da Boa Esperança/Lebon 

Régis/SC, Capela de São Sebastião do Sul/Lebon Régis/SC, Prefeitura 

Municipal de Timbó Grande/SC, Secretaria Municipal de Educação de Timbó 

Grande/SC, Departamento de Cultura de Timbó Grande/SC, Prefeitura 

Municipal de Matos Costa/SC, Laboratório de Geografia, Fome, Agricultura, 

Território, Turismo e Contestado – GEOFATTC/UENP, Associação dos 

Geógrafos Brasileiros - AGB - Seção Londrina, Museu Histórico e 

Antropológico da Região do Contestado - Museu do Contestado/Caçador/SC, 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 

Paraná, Grupo Resgate e Rádio Destaque Regional de Matos Costa e 

Calmon/SC. 
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OBTENSÃO DE ANTÍGENOS DE P. brasiliensis B339 E PRODUÇÃO DE 

ANTICORPOS MONOCLONAIS PARA TESTE DE REATIVIDADE. 

1,4 Fernanda Ambrosio Corrêa, 1Tawane Dancini Arduan, 2Cássia Reika 
Takabayashi Yamashita, 3Eiko Nakagawa Itano. 

 
1Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2Bolsista de Apoio 

Técnico da Universidade Estadual de Londrina, 3Docente da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Apresentador. 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01628 
 

 
A Paracoccidioidomicose (PCM), uma micose sistêmica endêmica na 

América Latina, é causada pelo fungo termo-dimófico Paracoccidioides brasiliensis 

e afeta principalmente trabalhadores rurais. A utilização de anticorpos monoclonais 

à antígenos específicos de P. brasiliensis é útil no desenvolvimento de técnicas 

sorológicas que visam diagnosticar a doença e monitorar pacientes que estão sob 

tratamento. O trabalho tem como objetivo a produção de anticorpos monoclonais 

(AcM) anti-Gp43 de P. brasiliensis e obtenção de antígenos livres de células (CFA) 

de P. brasiliensis B339. A linhagem celular do hibridoma produtor de AcM anti-Gp43 

foi cultivada em meio RPMI 1640 suplementado com 10% de soro bovino fetal 

(SBF), mantida em meio estático à 37 °C com 5% de CO2. O cultivo do fungo P. 

brasiliensis B339 foi realizado em meio Sabouraud Dextrose Ágar em tubos de 

ensaio onde realizou-se a expansão dos mesmos. O CFA foi obtido a partir da lise 

celular mecânica do fungo em tampão PBS. A partir do cultivo dos hibridomas, foram 

coletados aproximadamente 3 L de sobrenadante, sendo que a concentração de 

proteínas totais do sobrenadante precipitado e dialisado foi de 7,123 mg/mL 

analisado à 280 nm em nanodrop. Para confirmação da presença de atividade 

imunológica, foi realizado um dot blotting com CFA (cell free antigen) de P. 
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brasiliensis B339 para sensibilização na placa com aproximadamente 3 μL e o 

sobrenadante da cultura dos hibridomas foi utilizado como anticorpo pesquisado. 

Como anticorpo conjugado, utilizou-se o conjugado contra IgG de camundongos 

(A8924) da Sigma. Na ravelação, o corante utilizado foi TMB. Após a confirmação 

pelo dot blotting, foi realizado um western blotting para certificação de que a proteína 

que estava sendo reconhecida era a Gp43, utilizando o mesmo CFA de P. 

brasiliensis B339 e sobrenadante de cultura das células produtoras de AcM anti-

Gp43. Primeiramente foi realizada em gel de agarose 7% uma eletroforese com o 

CFA de P. brasiliensis B339 durante aproximadamente 3 horas. A transferência para 

uma membrana de nitrocelulose foi realizada em uma cuba com tampão 

transferência à 23 V over night e mais uma hora ao final à 100 V. Feito isso, o 

protocolo segue o mesmo de dot blotting. Todos os testes mostraram resultados 

positivos. Dessa forma, o dot blotting e o western blotting tornam-se viáveis para 

utilização em diagnóstico de pacientes com suspeita de PCM utilizando anticorpos 

monoclonais. 

Agradecimentos: A Universidade Estadual de Londrina pela concessão da 

bolsa, à professora Dr. Eiko Itano pela orientação, e a todos aqueles que 

ajudaram direta ou indiretamente nesta produção. 
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OFICINA DE CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS PARA GADO LEITEIRO NA 

FORMA DE SILAGEM EM ASSENTAMENTOS RURAIS. 

1 Valter Harry Bumbieris Junior, 1 Ana Maria Bridi, 2 Andressa Crescencio, 2 Arthur 

Ribeiro da Silva, 2 Igor dos Santos, 2 Rodrigo Souza Santos, 2 Alexandre Fioravanti 

Sampaio, 3 César Toshio Facimoto, 2,4 Sara Regina Ortega 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Médico Veterinário, bolsista recém-formado 
da SETI, 4  Apresentador 

 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01916 
 

 

A expectativa da sociedade em relação aos assentados é grande. Espera-se que os 

assentados se integrem social e economicamente as teias dos mercados modernos 

do agronegócio, desejando que eles, ao se modernizarem, ampliem seus 

conhecimentos e habilidades para além dos seus conhecimentos tradicionais. Assim, 

a extensão rural é importante, ainda mais se for considerado que muitos assentados 

possuem pouca ou nenhuma experiência na agricultura. Os assentamentos rurais 

Eli Vive I e Eli Vive II foram criados no ano de 2010 e estão localizados no município 

de Londrina (PR) em uma área de 7.313,06 hectares. Ë considerado um dos 

maiores assentamentos rurais do Brasil com 540 famílias assentadas. Cada lote 

possui entre 9 e 13 hectares. Do total de famílias assentadas, 24 já possuem vaca 

leiteira na propriedade. As linhas de financiamento para o assentamento estão 

priorizando a consolidação da cadeia produtiva de leite, que funciona no entorno da 

Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa, localizada 

no Assentamento Rural Dorcelina Folador no município de Arapongas (PR). O 

projeto de extensão auxilia os assentados no desenvolvimento da produção 
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agroecológica de leite, através da metodologia Planejamento Participativo. Em 

reuniões e nas visitas técnicas verificou-se que no período de inverno a produção 

de forrageiras para alimentar o rebanho diminuía em virtude do frio e 

consequentemente, a produção de leite também. Em contrapartida, no inverno é 

quando a Cooperativa paga mais por litro de leite produzido. Visando manter a 

produção constante ao longo do ano, elaborou-se uma oficina de conservação de 

forragens. Na oficina, foi explicada a importância de conservar alimento para os 

períodos de escassez de forragens, o que é uma silagem e o processo de 

ensilagem. Também foi demonstrado como estimar a área de milho a ser plantada 

para a confecção da silagem e o cálculo do tamanho do silo a ser construído, através 

do número de vacas em lactação, utilizando uma propriedade modelo para realizar 

a demonstração. Os resultados esperados com a oficina foram melhorar a produção 

de leite e a rentabilidade dos assentados; promover a produção sustentável leite; 

melhorar as condições sociais e econômicas dos assentados; assegurar a 

permanência dos assentados no campo; aprimorar a formação dos alunos para o 

exercício profissional através da criação de oportunidades para aplicação prática 

dos conhecimentos adquiridos no curso; formação de profissionais com maior 

aptidão para atuar na sociedade e mais capacitados à disseminação de tecnologias 

sustentáveis apropriadas aos diferentes segmentos que compõem a produção 

agropecuária brasileira. 

Agradecimentos: À SETI (Universidade sem Fronteiras) pela concessão de 

bolsa e financiamento do Projeto. 
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OFICINA DE “FAZER CRIATIVO” COMO DISPOSITIVO GRUPAL DE 

ARTICULAÇÃO DE REDES NA SAÚDE PÚBLICA: SUCARTEANDO. 

 

¹Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos, ²Jaqueline Pereira de Souza, ²Natália 

Fernanda Mota de Mello, ²Joice Leite Barbosa 

¹Professor(a) do Centro Universitário de Adamantina 

²Discente de graduação do Centro Universitário de Adamantina 

 

O presente trabalho apresenta uma atividade realizada por acadêmicas de 

Psicologia no Estágio Supervisionado em Psicologia Social/Institucional. Teve por 

objetivo criar uma estratégia grupal para promover reflexões coletivas e fortalecer a 

atuação de profissionais de vários segmentos em rede focada na prevenção do 

suicídio, sendo a estratégia escolhida uma oficina com sucatas. O ato criativo é um 

caminho para a saúde física e mental. Seja na relação de encontro, entre o sujeito 

e a sucata, ou, nas relações entre sujeitos. No tempo e espaço da oficina, ocorre o 

fato de uns estarem em relação com outros: brincando, criando, colaborando, 

dividindo materiais e ideias. A oficina foi realizada no 5° Encontro por uma Cultura 

de Paz de Adamantina/SP: Ações de promoção da vida, prevenção ao suicídio e 

outras violências, encontro anual, realizado pela Rede Promover Vida desde 2011 

que visa o fortalecimento da comunidade em geral, especialmente dos atuantes nas 

políticas publicas, para ações de promoção de Saúde e prevenção do suicídio e 

outras violências. Foi denominada: Sucarteando: Experiência de ser, criar e fazer 

na roda da vida e nas redes. O objetivo foi de criar um campo de convivência e 
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interação entre os participantes, promover uma reflexão sobre a importância do 

trabalho em rede, usando como disparador a criação de algo simbolicamente 

significativo em meio a sucatas e objetos desorganizados. A duração do encontro 

foi de uma hora e meia sendo, dez minutos para orientações iniciais, vinte minutos 

para a confecção de objetos e uma hora para discussão e reflexão da atividade. 

Participaram, por livre escolha, 14 pessoas, profissionais de várias áreas, alguns de 

órgãos municipais, e acadêmicos. As produções denotaram o uso criativo dos 

objetivos que a princípio não tinham significado isolados e foram realizadas de 

diversas formas, dependendo do ritmo e escolhas de cada um. Com o término das 

atividades de criação os participantes puderam refletir sobre o significado das 

criações e os modos de fazer, percebendo que através da sucata é possível se criar 

várias coisas e que no meio de coisas que seriam jogadas fora é possível criar algo 

útil e/ou belo. Pode-se também pensar no trabalho em rede, quando, diante de 

situações que parecem impossíveis de ajudar ou resolver, as trocas e 

complementariedade entre profissionais e/ou órgãos, com dedicação e cuidados, 

permitem avaliar e agir por outras óticas, sendo possível atribuir novos significados 

e sentidos para os contextos. Avalia-se que a metodologia utilizada foi válida como 

mediador de processos grupais, merece melhores estudos e a continuidade de sua 

aplicação para a promoção de ações em Saúde. 
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OFICINA DE TV PARA A TERCEIRA IDADE: IMPACTOS NA 

RESSIGNIFICAÇÃO DE VIDAS E NA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

1 Reginaldo Moreira, 2 Marjorie Caetano Coelho Guimarães de Oliveira, 2,5 

Marjorie Caetano Coelho Guimarães de Oliveira 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 2,5 Apresentador 

 
Área Temática: Comunicação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01808 
 

 
Há alguns anos, vem se tornando notório o envelhecimento da população 

brasileira. Diante desse cenário, viu-se a necessidade de criar um projeto com o 

intuito de trabalhar a análise da cobertura midiática e a produção audiovisual com 

um grupo de idosos, a fim de elucidar sua visão no que diz respeito à forma 

estereotipada e preconceituosa com que são retratados pela mídia. O objetivo é 

empoderá-los e formar senso crítico, não só abrindo espaço para as memórias, 

como também incentivando-os para que se tornem produtores e não apenas 

consumidores de conteúdo midiático, para que assim consigam se ver nos meios 

de comunicação e se sintam devidamente representados. O projeto Oficina de 

TV para a Terceira Idade foi criado em 2014 e teve início com um grupo de 30 

idosos. Hoje, são 16. A metodologia adotada pelo professor coordenador para o 

desenvolvimento do projeto é o da comunicação comunitária, que possibilita o 

grupo trabalhar democraticamente, dando espaço para pluralidade de opiniões, 

chegando-se a consensos por meio de diálogo, debates, discussão, votação e, 

por fim, deliberação conforme a vontade da maioria. O primeiro material 
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produzido, na etapa inicial do projeto, foi um programa de cerca de 50 minutos - 

o Tecer Idades -, onde os idosos foram seus protagonistas, atuando como 

repórteres e apresentadores no desenvolvimento de matérias, enquetes e 

prestação de serviço à comunidade, seguindo a temática por eles definida: 

"aposentei, e agora?". O programa foi veiculado pela TV UEL, parceira do projeto, 

e exibido no Sesc Cadeião Cultural e no Cine Aeroporto, ambos de Londrina, em 

exibição aberta à comunidade. Na segunda fase do projeto, foi trabalhada a 

produção de minidocumentários biográficos - momento de valorização da 

memória dos participantes. Nesta fase, cada um fez um recorte de um fato 

considerado marcante em sua vida, para então discorrer sobre ele em frente às 

câmeras. Cabe dizer que o trabalho desenvolvido pela Oficina tem cobertura por 

parte dos órgãos de comunicação da própria universidade. Bem como, no início 

do projeto, também já teve visibilidade midiática, tanto em jornais impressos - o 

extinto Jornal de Londrina e a Folha de Londrina - quanto em programas de TV - 

da TV Tarobá, TV Brasil, MultiTV Cidades. É importante mencionar que o projeto 

teve grande impacto na ressignificação de vida dos seus participantes. No 

projeto, eles conseguiram melhorar a saúde psicológica e emocional; aprimorar 

seus dons e talentos com a tecnologia e os equipamentos de audiovisual, 

chegando a conseguir trabalho na área; viram no projeto uma possibilidade de 

reviver momentos importantes da vida; deram a volta por cima e venceram o 

dilema da aposentadoria, ampliando círculo social e percebendo que ainda 

podem ser úteis para a sociedade. Ao longo destes anos de vigência, já passaram 

pela monitoria diversos alunos. Para os monitores, pode-se falar no aprendizado 

humano e no aprendizado técnico, já que pudemos desenvolver nosso 

conhecimento no que diz respeito à produção audiovisual - pauta, gravação, 

edição, veiculação. O aprendizado pelo viés humano fica por conta do encontro 

de gerações: uma via de mão dupla entre jovens universitários e idosos que têm 

muito a ensinar sobre a vida. Há 3 anos no projeto, sinto-me realizada com o 

aprendizado e com a convivência. A experiência foi tão ímpar que hoje 

desenvolvo meu TCC utilizando o projeto e seus participantes como objeto de 

estudo. Gratificante. 
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OFICINA DE VACINAÇÃO DE FRANGO CAIPIRA EM ASSENTAMENTO 

RURAL. 

1 Ana Maria Bridi, 1 Carolina Amália de Souza Dantas Muniz, 1 Ana Angelita 

Sampaio Baptista, 2 Alexandre Fioravanti Sampaio, 2 Angelica Saito, 2 Arthur 

Ribeiro da Silva, 3 César Toshio Facimoto,  2 Igor dos Santos, 2 Marielen de Souza, 
2 Rodrigo Souza Santos, 2 Sara Regina Ortega, 2,4 Andressa Crescencio 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Médico Veterinário, bolsista recém-formado 

da SETI, 4  Apresentador 

 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01916 

 

A agricultura familiar se caracteriza por uma produção bastante diversificada e 

assim torna-se importante fornecedora de alimentos básicos para as áreas urbanas. 

Ao considerarmos a região norte do Paraná com grandes latifúndios, que na sua 

maioria produzem, soja, milho e cana-de-açúcar, os assentamentos rurais em razão 

da diversificação na produção agropecuária, tem a propriedade de mudar a 

paisagem da região,  e são responsáveis pelo aumento na oferta de alimentos nas 

cidades, principalmente de hortifrutigranjeiros, promovendo o consumo de produtos 

locais. O Assentamento Rural Iraci Salete foi criado no ano de 1999, na cidade de 

Alvorada do Sul, localizada no norte do Estado do Paraná. O assentamento ocupa 

uma área de 1.040,5 hectares e possui 60 famílias assentadas. O Iraci Salete possui 

vocação para produção de ovos e frangos caipira. Entretanto, observam-se baixos 

índices de produtividade e alta mortalidade das aves, principalmente na estação das 

chuvas, período este, que colabora para a dispersão e sobrevivência de agentes 

infecciosos no ambiente. Em visitas às propriedades que se dedicam a criação de 

aves, foi possível listar vários tipos de ocorrências tais como nódulos epiteliais na 
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cabeça das aves, tosse, cabeça inchada, depressão e mortes. Diante desse quadro, 

o projeto estabeleceu um conjunto de ações, juntamente com os assentados com o 

objetivo de diminuir as perdas e agregar qualidade ao produto final. Assim, o projeto 

organizou uma oficina demonstrativa de vacinação com o apoio do Laboratório de 

Medicina Aviária da Universidade Estadual de Londrina. A oficina abordou 

inicialmente uma apresentação teórica sobre as doenças mais recorrentes da 

avicultura e a suas sintomatologias, o que incluiu as enfermidades que 

possivelmente já acometeram os plantéis do assentamento, de acordo com os 

relatos dos produtores (Bouba Aviária, Bronquite Infecciosa, Colibacilose e Doença 

de Gumboro). Em seguida, foi realizado um treinamento sobre a preparação da 

vacina (reconstituição) e sobre as vias de administração que podem ser utilizadas 

para a vacinação. As vias foram escolhidas de acordo com a sua praticidade e 

eficácia, sendo estas: via ocular, via nasal, escarificação da asa e via oral (diluição 

em água). De acordo com estudos de prevalência e os relatos dos produtores, foi 

sugerida a vacinação para as enfermidades Bouba Aviária, Bronquite Infecciosa e 

Doença de Gumboro. Os assentados foram orientados sobre a importância de se 

estudar a bula antes de utilizar a vacina, uma vez que cada fabricante preconiza um 

sistema diferente de vacinação. Essas ações permitem que os assentados 

vivenciem e assim tomem consciência que os cuidados com sanidade tornam-se 

fundamentais para a garantia de um plantel rentável. 

 

Agradecimentos: À SETI (Universidade sem Fronteiras) pela concessão das 

bolsas e AlfaSol (Alfabetização Solidária) pelo financiamento do Projeto. 
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OFICINA DE JOGOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA DE LONDRINA E REGIÃO 

METROPOLITANA: MOTRICIDADE HUMANA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA 

1 Gisele Franco de Lima Santos, 2 Erika Nunes Alves 

 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina e coordenadora do projeto; 

2Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física 

 

Área Temática: Educação 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1997 

 

A Educação Física já há algum tempo, tem passado por uma readequação do seu 

papel educacional no contexto escolarizado. Na legislação vigente, a área deixou 

de ser área de atividade para ser área de conhecimento. Nossas preocupações, 

portanto, não devem ser centralizadas na mera reprodução de ações motoras, mas 

devem avançar na busca pela compreensão do próprio sujeito e sua relação com 

os outros e o meio no qual está inserido. Assim, a formação inicial da licenciatura 

em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina visa formar futuros 

professores que compreendam a realidade social do país e seu papel enquanto 

formadores de cidadãos, independentemente do nível e modalidade de ensino, que 

necessitam compreender a sua própria motricidade e as relações que estabelece 

com os outros e com o mundo que o rodeia. Pretendemos que outros estudantes 

interessados, de diferentes áreas de conhecimento e de formação profissional, 

participem do projeto. Assim, entendemos que este projeto proporciona aos 
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discentes, contato com diferentes realidades, ao aplicar e refletir sobre o papel 

educativo do jogo na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, ao 

mesmo tempo em que oportuniza aos estudantes da educação básica conhecerem 

e vivenciarem a estrutura da Universidade e 

Estadual de Londrina, mais especificamente, o centro de Educação Física e esporte, 

ao participarem de atividades diversificadas que evidenciam o jogo em suas 

diferentes manifestações. Para tanto, são desenvolvidas duas ações principais: 1) 

realização de oficinas de jogos no centro de Educação Física e esporte da UEL para 

estudantes a partir de 5 anos de idade até a idade adulta, das escolas da cidade de 

Londrina e região metropolitana; 2) realização de reuniões pedagógicas com os 

discentes, colaboradores externos e a coordenação do projeto no centro de 

Educação Física e esporte. O projeto se tornou mais uma alternativa para que a 

comunidade externa possa conhecer e vivenciar a universidade, por meio da 

participação em atividades diversificadas que evidenciem a ludicidade, a cultura e a 

educação de nossa realidade e uma oportunidade para os futuros professores de 

Educação Física, outros estudantes de licenciatura ou de outras áreas de 

conhecimento, refletirem sobre princípios pedagógicos que envolvem o processo de 

ensino e de aprendizagem e a construção de saberes específicos da área no que 

tange a relação do jogo com a motricidade humana do sujeito e a realidade de nossa 

educação. 
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Oftalmologia Veterinária – casuística de atendimento. 

1,4 Mirian Siliane Batista de Souza, 1 Italmar Teodorico Navarro, 1 Karina Keller 

Marques da Costa Flaiban, 1 Patricia Mendes Pereira, 2 Deise Mara Cantos Galina, 
2 Luciana Mandu Lopes, 2Priscila Alves Casarotto, 2,3 Lucas Rodrigues Lincoln de 

Carvalho 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador, 4 Coordenadora do projeto. 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1935 
 

A Oftalmologia Veterinária é uma área em pleno crescimento e cada ano 

aumenta o número de Médicos Veterinários e guardiões de animais domésticos que 

buscam por esta especialidade, uma vez que as afecções oculares apresentam 

grande incidência na rotina clínica. O diagnóstico pode ser simples ou complexo e 

sempre há necessidade de magnificação através do uso de lâmpada de fenda ou 

outros instrumentos que propiciam avaliação mais precisa das estruturas oculares 

que refletem em diagnósticos mais precisos, bem como em tratamento mais 

adequado. Como consequência, aumenta-se a necessidade de um centro de 

referência para essa especialidade. A implantação do Projeto de Oftalmologia 

Veterinária no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina fez com 

que o hospital se tornasse um centro de referência para Londrina e região, além de 

capacitar alunos de graduação, estagiários e residentes com interesse nessa área, 

por meio de atendimento, discussão de casos e estudo das doenças específicas. 

As consultas por meio do projeto ocorrem em dois períodos destinados ao 

atendimento ambulatorial e um período destinado à realização de procedimentos 

cirúrgicos sendo que todos os casos e procedimentos cirúrgicos são anotados com 
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a intenção de permitir a elaboração de trabalhos científicos com divulgação para 

comunidade. No período entre março de 2015 a maio de 2016 o projeto encontrou-

se na fase II e foram atendidos 229 novos pacientes e destes, 56,4% apresentaram 

as afecções de maior prevalência observadas: Ceratite ulcerativa 21,4%; Uveíte 

13%, Catarata 12% e Ceratoconjuntivite seca 10%. Os outros 43,6% referem-se a 

doenças menos frequentes como: Blefarite, Conjuntivite, Dermóide, Descolamento 

de retina, Distiquíase, Distrofia de córnea, Ectrópio, Edema de córnea, Entrópio, 

Esclerose da lente, Florida spots, Glaucoma, Laceração de pálpebra, Luxação de 

lente, Miíase em globo ocular, Nódulo em pálpebra, Protusão da glândula da terceira 

pálpebra e Subluxação de lente. Foram realizados 85 procedimentos cirúrgicos e 

destes, 69,4% apresentaram as afecções de maior prevalência observadas 

enquanto que os outros 30,6% referem-se às doenças menos frequentes relatadas. 

Após o atendimento ambulatorial ou procedimento cirúrgico, os guardiões eram 

orientados sobre os cuidados durante o tratamento e o animal era acompanhado na 

rotina clínica pelo projeto, onde recebiam alta médica ou continuariam sendo 

tratados de forma conservativa. O número de retornos foram 617 pacientes, tanto 

para tratamento conservativo quanto para o cirúrgico. Em 15 meses foram 

realizados 846 atendimentos entre novos casos e retornos. Essa elevada casuística 

evidência a importância deste projeto para Londrina e região. 

Agradeço a Universidade Estadual de Londrina e a PROEX pela concessão de 

bolsa e grupo de Oftalmologia Veterinária do Hospital Veterinário da UEL. 
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OPORTUNIZANDO AO ESTUDANTE SE APROFUNDAR NA PRÁTICA DE 

PRODUÇÃO DE LEITE. 

¹Vanerli Beloti, ²Luciano Jesus de Carvalho Silveira, ²Bruno Ambrozini, ³Isabela 

Marçal Borges, ³Luiza Maria Hoffmann, ²,4Claudineia Emidio Cicero 

¹Professora da Universidade Estadual de Londrina, ²Estudante de Graduação de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina, ³Estudante de 

Graduação de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina, 4Apresentador 

Área: 10 – saúde Animal 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01846 
 

 
Dentre os principais produtos agropecuários, o leite possui um lugar de destaque 

no Brasil. O Paraná, com 3,9 bilhões de litros por ano, é o terceiro maior produtor 

do país, que também ocupa a terceira posição no ranking mundial. Com isso a 

procura de profissionais qualificados só aumenta, o projeto proporciona isso 

juntando a teoria que aprendemos em sala com a prática no campo, tais como fazer 

uma linha de ordenha onde toda semana o aluno faz o Califórnia Mastite Teste 

(CMT) para identificar mastite sub clinica, para detecção mastite clinica é realizado 

o teste de caneca de fundo escuro todos os dias, com a visualização de grumos e 

também para desprezar os três primeiros jatos de leite para diminuir a 

contaminação. Para que não haja confusão na linha de ordenha todo o animal tem 

uma identificação numerada em sua orelha, sendo utilizado também para o registro 

de cada animal no sistema informatizado, que é digitado no painel de ordenha 

mecânica, Antes de se iniciar a ordena as mãos do ordenhador é higienizada com 

álcool 70%,além do uso de macacão e botas de borracha. Os tetos dos animais são 

higienizados com solução de pré-dipping (solução 750 ppm de cloro), após 30 

segundos seca-se com papel toalha e realiza-se a conexão das teteiras. Assim que 
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termina a ordenha faz-se o pós-dipping (solução de iodo) para prevenir a mastite.A 

produção de cada animal é anotada e os mesmos são soltos para o pasto, O leite 

passa por um filtro de papel posto antes da ordenha e é encaminhado para o tanque 

de resfriamento, quando o animal está fazendo uso de antibióticos o leite é 

desprezado e quando é colostro, o leite é dado ao bezerro. Para ser feita a 

higienização do equipamento usa-se em média 50 litros de água em temperatura 

ambiente para enxágue, depois usa-se trinta litros de água a 80ºC com 100 mL de 

detergente alcalino em sistema fechado por dez minutos, enxaguando novamente 

com cinquenta litros de água em temperatura ambiente. Uma vez por semana faz-

se uso de detergente ácido para a limpeza, dissolvendo-se70mL em cinquenta litros 

de água e enxagua-se com água. Utiliza-se a água do enxágue da ordenhadeira 

para lavar todo o ambiente da ordenha. A ordenha dos animais é feita duas vezes 

ao dia. Além de o aluno ter a oportunidade de aprender boas práticas de ordenha 

ele também tem o laboratório no qual pode aprender a fazer a analise do leite e 

seus derivados. Assim é possível ver o bom resultado de um manejo adequado. Por 

fim, acompanham-se também os cuidados com os animais tais como curativos, 

alimentação e cuidados com os filhotes, tendo-se uma boa idéia na prática, das 

atividades que fazem parte da cadeia do leite. 

 

 

Agradecimentos: à PROEX/UEL pela bolsa concedida. 
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ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE 

 

Larissa Regina Jorge1,3,GiulianeFalcão Pomiglio1,JoséCarlos Duarte2 

 

1Discente do Curso de Farmácia, Universidade Estadual de Londrina, UEL, 

2 Prof. Dr. José Carlos Duarte, Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro 

de Ciências da Saúde, UEL. caduarte.uel@gmail.com, 3Apresentadora. 

 

Área Temática: Trabalho. 

 

Número de Cadastro do Projeto (UEL): 01757 

 

O curso de Farmácia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com apoio da 

Pró-Reitoria de Extensão e da Fundação Araucária, proporcionou à comunidade 

universitária e extramuros informações e conscientização sobre doenças e formas 

de prevenção.Já na quarta edição, a campanha “Novembro Azul”, busca levar ao 

público masculinopor meio de palestras, abordagem e panfletagem explicativas a 

importância de cuidar da saúde, a prevenção de das principais doenças voltadas ao 

publico masculino, com foco principal no câncer de próstata. Nesta ação,durante o 

mês de novembro, os extensionistas buscam um maior número do público alvo indo 

até a prefeitura do campus e oficinas da UEL, vão até as oficinas, centros e outros 

pontos de maior concentração.No mês de setembro de 2016 ocorreu a “II 

Humanização em Serviços da Saúde”. Essa ação foi trabalhada no hospital infantil 

do câncer e contou com um dia de descontração para as crianças em tratamento, 

mailto:caduarte.uel@gmail.com
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sujeitas a sofrimento diário por estarem com a saúde debilitada.Outra ação que vem 

sendo preparada é o“Dezembro Vermelho”, o qual terá como objetivo informar e 

conscientizar o público londrinense sobre doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), com foco principal no vírus da imunodeficiência humana(HIV). Essa ação vai 

ser desenvolvida no calçadão do campus da UEL e no da rua Paraná, além de casas 

noturnas da cidade, locais de alta concentração de pessoas do grupo de risco 

estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essas ações são de 

extrema relevância, pois abordam temas que devem ser sempre alertados, mesmo 

para pessoas que sabem do risco que possam estar expostas caso não sigam as 

recomendações de prevenção para as DST. Além de proporcionar aos estudantes 

da comissão organizadora conhecimento e a expertisede organizar uma ação 

extensionista,a participação nessas ações também permite trabalhar por causas 

sociais, que é a uma das bases da formação dos profissionais da saúde. 

Agradecimentos: Fundação Araucária - Bolsa de Extensão Universitária – 

FAEPE 
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ORIENTAÇÕES SOBRE O USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E 

MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS À POPULAÇÃO LONDRINENSE 

 

1Renê Oliveira do Couto, 1José Carlos Duarte, 2Giuliane Falcão Pomiglio, 2Nicla 
Renata Lucchetta, 2Gabriele Inácio de Oliveira, 2,3Vinicius de Melo Milani 

 
1Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 
 

Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01670 
 
Nos últimos anos a utilização de medicamentos fitoterápicos tem se expandido cada 

vez mais entre todas as classes sociais. Dessa forma, deve-se promover o acesso 

às informações relacionadas aos cuidados na utilização correta das plantas 

medicinais que fazem parte das práticas da medicina complementar, as quais 

apresentam contribuição substancial nas estratégias de autocuidado usualmente 

empregadas pela população, principalmente a de menor renda. Atualmente, por 

meio Programa Municipal de Fitoterapia da Secretaria Municipal de Saúde e do 

Sistema Único de Saúde (SUS) são disponibilizados nas Unidades Básicas de 

Saúde da cidade de Londrina 42 medicamentos fitoterápicos e 6 drogas vegetais 

oriundas de espécies medicinais que, após prescrição médica, podem ser utilizados 

para o tratamento de diversas doenças de maior prevalência como hipertensão, 

diabetes, doenças inflamatórias, doenças do trato urinário e gastrointestinal, entre 

outras. Este trabalho foi realizado por uma equipe multidisciplinar formada por 

professores e estudantes do curso de Farmácia do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) e do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UEL que 

promoveram uma série de oficinas teórico/práticas destinadas a pacientes em 
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seguimento em diversas UBS de Londrina com o objetivo de emancipar a população 

quanto a informações relativas ao uso racional de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos. As oficinas tiveram duração máxima de 1,5 h, tendo 

como metas: discutir sobre a importância da cultura popular nos cuidados com a 

saúde; discutir a história da fitoterapia e seu uso como prática complementar na 

promoção da saúde; orientar sobre a identificação, cultivo, manejo e processamento 

adequado de plantas medicinais; divulgar o Programa Municipal de Fitoterapia; 

orientar sobre a utilização racional das plantas medicinais e dos medicamentos 

fitoterápicos padronizados no Programa Municipal de Fitoterapia, seus benefícios à 

saúde e riscos quando utilizados de forma inadequada; orientar sobre preparo 

adequado de chás, sucos, pomadas, xaropes e outras preparações caseiras para 

tratamento de agravos menores à saúde. Participaram das oficinas pacientes 

adultos e idosos de ambos os sexos. Dentre os principais benefícios deixados às 

comunidades participantes estão: incentivo à cultura popular regional no tocante à 

medicina complementar; diminuição dos efeitos adversos e intoxicações causadas 

pelo uso inadequado de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos; 

valorização do meio ambiente e da sustentabilidade para o aprimoramento dos 

saberes de educação ambiental na diminuição dos gastos com aquisição de 

medicamentos. 

 

Agradecimentos: Secretaria Municipal de Saúde do município de Londrina – PR; 

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Londrina (PROEX-UEL). 
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OS FATORES TERAPÊTICOS NOS GRUPOS DE DINÂMICAS COM 

ADOLESCENTES OFERTADOS À COMUNIDADE NA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

DA UEL. 

1 Maíra Bonafé Sei, 1 Daniel Polimeni Maireno, 2,3 Rodrigo César Franco 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador  

 
Área Temática: Saúde/Psicologia 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01948 
 

 
A Clínica Psicológica da UEL, como um serviço-escola de Psicologia, aumenta o 

número de atendimentos realizados por meio da proposição de projetos de extensão 

por parte de docentes e da vinculação a estes por parte dos estudantes, usualmente 

responsáveis pela coordenação das atividades práticas destes projetos. Devido ao 

grande número de interessados na psicoterapia e, diante da longa espera 

necessária para o início dos atendimentos, optou-se por criar um projeto de 

extensão para oferta de grupos de espera para inscritos na lista de espera da 

psicoterapia. Um dos grupos ofertados, semanalmente, às segundas-feiras pela 

manhã, recebe a participação de adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. 

Apesar deste tipo de intervenção não se caracterizar, essencialmente, como um 

espaço psicoterapêutico, nota-se que, a partir das atividades realizadas por meio 

de dinâmicas, faz-se possível intervir sobre diversos assuntos e, 

consequentemente, apresentar um viés terapêutico aos participantes. Desta forma, 

sabendo-se dos limites que uma intervenção como essa possui, no sentido de não 

almejar promover mudanças profundas como aquilo que é proposto no processo 

psicanalítico, este trabalho visa analisar os fatores terapêuticos que acabam por 

operar nestes encontros, através de alguns relatos dos mesmos, realizados por um 
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dos coordenadores desse grupo específico, desde seu início, bem como, relatar a 

concretização do estabelecimento de uma vinculação prévia, por parte dos 

participantes com a Clínica Psicológica, minimizando abandonos posteriores ao 

atendimento. 
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OS SINAIS DE PONTUAÇÃO NAS TIRAS CÔMICAS PUBLICADAS EM “10 

ANOS COM MAFALDA” 

1,3 Alice Pereira Luz, 2 Maria Isabel Borges 
 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Professora da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentadora 

 
Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1888 
 

 
Neste trabalho, o objetivo principal foi levantar a presença dos diferentes sinais de 

pontuação (vírgula, dois-pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação, aspas, travessão, reticências etc.) nas tiras cômicas publicadas em 

“10 anos com Mafalda” (QUINO, 2010), para caracterizar a maneira como foram 

usados tanto no âmbito da organização gramatical, quanto no dos sentidos, tendo 

em vista os recursos particulares da linguagem dos quadrinhos. Trata-se, nesse 

sentido, de resultados de um plano de trabalho intitulado: “Os diversos casos de 

pontuação inseridos nos textos da Mafalda, em relação aos dados catalogados de 

2011 a 2014”, vinculado ao projeto de extensão “Disque-Gramática” (2014-2017). 

Este projeto, coordenado pela professora Maria Isabel Borges, objetiva: a) atender 

às dúvidas que as pessoas localizam na expressão corrente da Língua Portuguesa; 

b) criar um blogue e um “facebook” do projeto para expandir o atendimento ao 

público-alvo; c) possibilitar aos estudantes que participam do projeto o aprendizado 

pela pesquisa e pela prática. Para a análise das ocorrências dos sinais de 

pontuação já citados, foi feita uma comparação das diferentes visões de pontuação, 

tanto nos manuais prescritivos (ALMEIDA, 1969; CUNHA, 1975; CUNHA, CINTRA, 

2013; LIMA, 2011) quanto descritivos (BAGNO, 2011; CASTILHO, 2012; 

CASTILHO, ELIAS, 2012; NEVES, 2011); uma caracterização da linguagem dos 
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quadrinhos, com ênfase nas tiras cômicas, segundo Ramos (2007; 2011; 2012; 

2014). Os resultados em questão também estão vinculados ao projeto de pesquisa 

"Gramática, pragmática e tiras: em busca da organização gramatical de fato e valor”, 

coordenado pela mesma professora citada. Por meio deste trabalho, espera-se 

estabelecer uma conexão entre os estudos sobre os quadrinhos e sobre a 

organização gramatical quanto à pontuação. Entretanto, constatou-se que, nos 

manuais descritivos de gramática, não há uma preocupação em discutir a 

pontuação. Com a análise, foi possível observar que os usos podem ser explicados 

considerando a organização gramatical, em favor dos efeitos de sentidos e em 

sintonia com a linguagem dos quadrinhos. 

 

Agradecimentos: PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) pela concessão de bolsa. 
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PADRONIZAÇÃO DA ANTISSEPSIA DE PELE PARA COLHEITA DE SANGUE 
DE CÃES DOADORES  

 
1Patrícia Mendes Pereira, 1Ulisses de Pádua Pereira, 2Melca Niceia Altoé de 
Marchi, 2Raquel Reis Martins, 3 Patrick Eugenio Eluz,  3,4 Laís Fernanda Sargi 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Pós Graduando da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Discente de Graduação da Universidade 
Estadual de Londrina,   4 Apresentador 

 
Área Temática: Saúde Animal 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1753 
 

 
A contaminação bacteriana relacionada à transfusão de hemocomponentes é uma 

importante fonte de infecção. Os hemocomponentes podem ser contaminados no 

momento da flebotomia, e, eventualmente, por bacteremia assintomática presente 

no doador. A antissepsia é a prevenção da sepse por exclusão, destruição ou 

inibição do crescimento ou multiplicação de microoorganismos dos tecidos. Os 

agentes que melhor satisfazem as exigências para aplicação em tecidos vivos são 

os iodos, a clorexidina, o álcool e o hexaclorofeno. O objetivo deste estudo foi avaliar 

o potencial de redução bacteriana proporcionado pela clorexidina degermante 2%, 

clorexidina alcoólica e álcool 70% e padronizar a antissepsia de pele de cães 

doadores de sangue do Projeto Vida. Foram avaliados 120 swabs de pele da região 

da jugular de cães, que foram divididos em seis grupos (G) de acordo com o agente 

usado para desinfecção associado ou não a tricotomia local: G1 - Grupo sem 

tricotomia e sem antissepsia, G2 - Grupo clorexidine degermante 2% + clorexidine 

alcoolico sem tricotomia, G3 – Grupo clorexidine 2% + álcool 70% sem tricotomia, 

G4 - Grupo com tricotomia e sem antissepsia, G5 - Grupo clorexidine 2% + 

clorexidine alcoólico com tricotomia, G6 Grupo clorexidine 2% + álcool 70% com 
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tricotomia. A antissepsia foi feita de forma contínua em um único sentido, durante 

1,5 minutos para cada antisséptico, totalizando 3 minutos de antissepsia. Os swabs 

foram cultivados em caldo BHI e posteriormente em Agar sangue e os 

microorganismos identificados através da presença de crescimento e utilização da 

lactose em ágar Macconckey, coloração de gram, oxidase e catalase. O uso dos 

antissépticos mostraram-se eficazes nos grupos com e sem tricotomia não 

apresentando crescimento bacteriano. Uma vez que, nos grupos controle G1 e G4 

(sem antissepsia) houve crescimento bacteriano em todas as amostras, com 

predomínio de cocos gram positivos com a porcentagem de 85% e 75% 

respectivamente. Conclui-se que o protocolo de antissepsia realizado neste estudo 

com e sem tricotomia do pelo, pode ser utilizado com segurança para a colheita de 

sangue de cães, inclusive daqueles cujos guardiões não autorizem a retirada do 

pelo. 

Agradecimentos: PROEX – Universidade Estadual de Londrina pela Bolsa 

Concedida...e Projeto Vida e seus Participantes  
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PALESTRAS: PRODUÇÃO DE FRANGOS E OVOS ORGÂNICOS EM 

ASSENTAMENTO RURAL. 

1Ana Maria Bridi, 2Adana Kelita Felix Carneiro, 2Amanda Gobeti Barro, 2Ana Clara 

Santos Furlan, 2Ana Maria Allain Ometto, 2Andrey Piante Chotolli, 2Estêvão Pioto 

Pegorin, , 2,3 Bárbara Colcetta 

 
1Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 
 
Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01916 

 
Os integrantes do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Zootecnia da 

Universidade Estadual de Londrina conduzem um Projeto de Extensão no 

Assentamento Rural Iraci Salete. O Assentamento foi fundado em 2012 no município 

de Alvorada do Sul – Paraná e possui 51 famílias assentadas. Com o objetivo de 

melhorar a rentabilidade dos produtores, os alunos realizam palestras de cunho técnico, 

fornecendo conhecimentos aos produtores de frango caipira e de ovos. As palestras 

visam à produção sustentável (econômica, ecológica e ambiental) e a melhoria da 

qualidade dos produtos finais. Os objetivos das palestras técnicas foram definir o que é 

um produto orgânico, as leis para certificação, materiais e equipamentos das instalações 

para produção de aves caipiras. As palestras foram ministradas pela agrônoma Giovana 

Fogaça com o tema “O que é orgânico, como produzir, produtos e alimentos utilizados 

e proibidos”, pelo aluno Arthur da Silva, do curso de Agronomia da UEL, que falou sobre 

“Leis e empresas que fazem o processo de certificação de orgânicos” e pela petiana 

Adana Kelita Felix Carneiro que decorreu sobre o tema “Instalações, materiais e 

equipamentos utilizados na avicultura”. As palestras possibilitaram aos produtores do 
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Assentamento Iraci Salete, o acesso a informações básicas, porém essenciais para os 

que almejam a produção orgânica. Possibilitou também maior contato entre os alunos 

do projeto e os produtores, como uma troca de conhecimentos viabilizando a melhoria 

na produção familiar de melhor qualidade. 

Agradecimentos: SETI (Programa Universidade sem Fronteiras) pelo 

financiamento do Projeto e ao MEC/SESu/FNDE. 
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PENSANDO O EMPODERAMENTO NO PLANTÃO PSICOLÓGICO 
 

1Maíra Bonafé Sei, 1Paulo Victor Bezerra, 2,3Kawane Chudis Victrio 
 

1Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01946 
 
O Plantão Psicológico é uma modalidade de atendimento de tipo emergencial que 

tem o intuito de ofertar um espaço de escuta em um momento próximo à crise. 

Busca-se, assim, favorecer a compreensão da situação na qual o indivíduo se 

encontra e refletir sobre seu cuidado pensando os possíveis desdobramentos das 

questões trazidas por ele. Em um atendimento desse tipo, o plantonista pode utilizar 

diversos recursos, dentre eles citamos o empoderamento. O empoderamento se 

refere a um modo de fortalecer a capacidade de um sujeito enfrentar sua condição, 

de proporcionar a ele uma maior consciência de si e do seu papel de protagonista 

no mundo, além de possibilitar um novo olhar sobre sua vida, bem como pensar 

novas atitudes frente a ela. Objetiva-se neste trabalho pensar as possibilidades de 

intervenção num plantão psicológico a partir da ideia de empoderamento por meio 

da apresentação de um caso clínico. Trata-se de uma senhora, de 

aproximadamente 60 anos, portadora de HIV há 8 anos, que procurou o serviço pela 

segunda vez porque um amigo, também portador de HIV, havia falecido no dia 

anterior ao atendimento. A usuária falou sobre sua condição atual de vida e 

comparou a vontade de viver e morte do amigo com sua não vontade de viver e 

estar viva. Neste caso, o plantão funcionou enquanto um espaço para que a usuária 

pudesse falar sobre seu sofrimento, tomar consciência de sua condição e repensar 

seu posicionamento diante desta, decidindo por exemplo a voltar a participar de uma 

ONG e a dançar, higienizar sua casa, retomar a alimentação e os cuidados de si. 
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Acredita-se que o uso do plantão psicológico enquanto um facilitador do processo 

de empoderamento proporcionou benefícios à usuária, visto seu engajamento e 

mobilização dos recursos saudáveis presentes em sua experiência. Entretanto, o 

uso deste dispositivo em um serviço como esse ainda precisa ser mais estudado, 

discutindo-se seus limites e possibilidades.  

 
Agradecimentos: Pró-Reitoria de Extensão pela bolsa oferecida. 
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PERCEPÇÕES SOBRE BULIMIA NERVOSA E SENTIMENTOS DE CULPA 

1 Fulvia de Souza Veronez, 2,3 Luciana Parisi Martins Yamaura 
 

1 Professora Dr.ª do Centro Universitário de Adamantina, 2 Discente de Graduação 
do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 3 Apresentadora 

 
 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 115059 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o atendimento psicoterápico de 

um caso, acompanhado na clínica escola da UNIFAI, sob o enfoque da Abordagem 

Cognitiva Comportamental. O caso trata de uma mulher, de 54 anos, casada e que 

se apresentou com queixa de episódios de bulimia nervosa (BN). Os 

comportamentos de BN tiveram início quando a paciente tinha 22 anos, não tendo 

sido apresentado qualquer evento aparente que possa ter associação com o 

desencadeamento da patologia. Suas crises foram caracterizadas como 

decorrentes de comportamentos de compulsão por alimentos em geral e, em 

especial, por doce, seguidos de sentimentos de culpa (porque pensa que vai 

engordar) e desconforto físico (enjôo), que geram a indução de vômito. A paciente 

se considera uma pessoa exageradamente gorda, não faz acompanhamento 

nutricional, mas está em tratamento psiquiátrico, fazendo uso dos seguintes 

medicamentos: Cloridrato de Tramadol; Bromidrato de Citalopram; Alprazolam; 

Topiramato, Tibolona e Sepiasuccus (medicamento homeopático).  O 

acompanhamento teve como objetivo proporcionar à paciente a visão de que podem 

existir formas alternativas e mais funcionais de agir em relação a um mesmo 

acontecimento, a fim de que ela possa identificar modos mais adaptativos de 
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interagir com o seu meio e, consequentemente, ampliar seu repertório 

comportamental para, a partir disso, promover a remissão ou redução dos 

comportamentos bulímicos. O trabalho se desenvolveu em 15 sessões, no ano de 

2016, com supervisão semanal. Os atendimentos ocorreram uma vez por semana, 

com duração de 50 minutos. Foram utilizadas como intervenções: a aplicação da 

entrevista de anamnese (proposta pelo Instituto Cognitivo Comportamental); a 

análise, com a paciente, sobre os seus registros de pensamentos disfuncionais 

(RPD) e possibilidades de respostas mais racionais; o pareamento comportamental, 

além da psicoeducação e responsabilização quanto aos danos ocasionados pelos 

comportamentos de compulsão alimentar e de vômito induzido. A análise da tríade 

cognitiva (pensamento, sentimento e comportamento) e das relações existentes 

entre os três aspectos que constituem as contingências de reforço (a ocasião na 

qual ocorreu a resposta, a própria resposta e as consequências), forneceu 

evidências concisas de que a maior parte dos eventos antecessores à crise são 

disparadores de sentimentos de culpa e/ou autocobrança, que levam a paciente a 

se autopunir para aliviar essas emoções, por meio da compulsão alimentar, o que, 

por sua vez, gera, mais sentimento de culpa e, novamente, necessidade de 

autopunição, que é realizada através da purgação. Apesar das recaídas 

mencionadas pela paciente, principalmente as do período de recesso da clínica 

escola, foi possível observar alguns avanços quanto ao controle sobre o seu 

comportamento bulímico, evidenciado pela presença de apenas uma crise após o 

retorno do acompanhamento psicoterápico no segundo semestre e pelo fato dela 

ter conseguido controlar a compulsão em momentos potenciais de crise, ao realizar 

o pareamento comportamental. O caso continua em atendimento, com foco na 

reestruturação cognitiva dos pensamentos disfuncionais da paciente. Entende-se 

que o acompanhamento do caso foi de extrema contribuição na formação da 

estagiária, pois possibilitou o contato prático com técnicas e estratégias propostas 

pela abordagem já referida.  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE MULHERES INFECTADAS PELO 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) ATENDIDAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE DA REGIÃO DE LONDRINA-PR.  
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Paiva Trugilo, 2 Nadia Calvo Martins Okuyama, 2 Adriano Martin Felis Aranome, 2 

Fernanda Costa Brandão Berti, 2 Luis Fernando Lasaro Mangieri, 3 Maria Angelica 
Ehara Watanabe, 3 Karen Brajão de Oliveira 

 
1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de 

Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina  3 Professor da 
Universidade Estadual de Londrina – Departamento de Ciências Patológicas-CCB, 

4 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1986 
 

 
O câncer cervical é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre mulheres. Estima-

se que em 2016 sejam notificados 16.340 novos casos no Brasil. Os Papilomavírus 

Humano (HPV) são vírus da família Papilomaviridae, tendo sido identificados mais 

de 200 tipos virais, classificados de acordo com seu potencial carcinogênico em: 

alto, baixo e risco indeterminado. A persistência da infecção é necessária para o 

desenvolvimento de lesões intraepiteliais de alto grau bem como para o câncer 

cervical. Tendo em vista a importância epidemiológica do câncer de colo de útero e 

da relação do HPV com o desenvolvimento de neoplasia intraepitelial cervical, este 

estudo objetivou avaliar dados sociodemográficos, aspectos sexuais e reprodutivos 

de mulheres infectadas pelo HPV, comparando aos de mulheres livres deste vírus, 

a fim de analisar os fatores de risco que contribuem para a exposição da população 

ao vírus. Trata-se de estudo observacional, transversal, individualizado, com 
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pacientes do gênero feminino atendidas em programas de prevenção ao câncer de 

colo de útero do Sistema Único de saúde (SUS), na região Norte do Paraná. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEL, parecer número 

133/2012. Foram avaliadas 350 mulheres atendidas nas UBSs Vivi Xavier e 

Armindo Guazzi, no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema 

(CISMEPAR), e no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Londrina 

(HC-UEL). O HPV foi detectado em 49,1% das pacientes e os tipos de HPV mais 

frequentes foram os de alto risco: 38,6% pelo HPV16 e 24,1% pelo HPV18. A renda 

mensal declarada das mulheres infectadas pelo vírus compreendeu valores até 3 

salários (90,6%), sendo 34,2% até 1 e 56,4% de 1 a 3 salários. Entre as mulheres 

HPV positivas, 38,5% iniciaram atividade sexual a partir dos 18 anos enquanto 

61,5% iniciaram até os 17, sendo este um fator de risco para infecção por HPV [OR= 

1,646, (IC95%:1,116-2,427); p=0,012]. Em relação ao estado civil 61,3% estavam 

casadas, 10,7% divorciadas, 4,8% viúvas e 23,2% solteiras. Considerando-se o 

número de parceiros 24,2% das mulheres tiveram apenas 1 parceiro durante a vida 

e esse comportamento se apresentou como fator protetor significante em relação a 

3 [OR=1,867 (IC95%:1,015-3,432); p=0,045], 4 [OR=2,34 (IC95%:1,132-4,839); 

p=0,022] e mais de 4 parceiros [OR=2,668 (IC95%:1,560-4,563); p<0,001]. Sobre o 

hábito tabagista, 73,2% das mulheres negaram fumar, enquanto 26,8% afirmaram 

o hábito, sendo este um fator de risco para infecção por HPV [OR=1,844 

(IC95%:1,145-2,699); p=0,012]. Outro dado relevante é que apenas 8% das 

mulheres, de forma geral, utilizam preservativo durante as relações sexuais. 

Concluiu-se que a frequência de HPV na população estudada pertence ao intervalo 

de prevalência brasileiro já descrito e que, entre os vários fatores envolvidos para 

infecção, destacam-se número de parceiros sexuais, sexarca e o tabagismo. 

Agradecimentos: PROEX UEL pela concessão de bolsa 
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PIIO (PARASITAS INTESTINAIS – INIMIGOS OCULTOS) - FASE III 
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1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: 
6 – Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01910 
 

 
No Brasil, os parasitas intestinais são comumente encontrados na população 

causando morbidade e mortalidade, atingindo na maior parte dos casos a faixa 

etária infantil. Existem alguns fatores que contribuem para este quadro como, a 

imunidade ainda em desenvolvimento, hábitos de higiene que contribuem para o 

contágio, a falta de informação suficiente para a prevenção, saneamento básico 

precário ou ausente, estes fatores podem oferecer um maior nível de incidência 

dessas doenças. Neste caso, a educação em saúde pode ser um aliado para 

minimizar estes problemas ou ainda trazer resultados significativos e duradouros 

em se tratando da conscientização e modificação de alguns hábitos do dia a dia 

dessas crianças. O projeto tem como objetivo ensinar medidas de prevenção ao 

público infantil do ensino fundamental de forma lúdica buscando a assimilação das 

crianças através de uma apresentação teatral. O método de transmissão do 

conhecimento científico tem por finalidade alcançar com clareza e de maneira mais 

simplificada o interesse das crianças com relação a este assunto. Desta forma, as 

cenas exibidas durante o teatro foram elaboradas com base no cotidiano do público 
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alvo, de modo a colocar em prática todas as ações de prevenção ensinadas durante 

a apresentação. No final de cada exibição é aplicado um questionário, que é 

respondido pelos professores responsáveis por cada turma, com o propósito de 

avaliar a eficácia do método escolhido pelo projeto. No período de setembro 2015 a 

agosto de 2016 foram realizadas reuniões, ensaios, uma apresentação em uma 

escola de ensino fundamental com 150 crianças presentes no dia da divulgação do 

teatro e em uma instituição abrigo na cidade de Londrina com 30 crianças no dia da 

apresentação. O resultado dos questionários demonstrou que houve uma maior 

compreensão pelas crianças a cerca do conteúdo discutido nas cenas de teatro, ao 

final de cada cena são questionados aos alunos, as causas e como deverá ser 

realizado cada procedimento da maneira correta. Os professores relataram que 

houve uma melhor compreensão em relação ao assunto por parte das crianças, que 

o uso do teatro para transmitir conteúdos importantes é excelente, que as crianças 

aprendem melhor e lembram com mais facilidade vendo na prática como as doenças são 

transmitidas e que tudo o que é aprendido de maneira lúdica e prazerosa é mais fácil de 

colocar em prática. Dessa forma, o conteúdo transmitido torna-se acessível e aplicável 

contribuindo com a redução da incidência dessas doenças e melhorando a qualidade de 

vida do público alcançado pelo projeto, consequentemente modificando seus hábitos de 

higiene. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, PROEX/UEL. 
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PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES DE TREINAMENTO EM UM 

PROJETO DE GINÁSTICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS COM SUPERVISÃO E 

ASSESSORIA DO ESCRITORIO DE ASSUNTOS ESPORTIVOS-EAE/UEL. 

Autores: Amanda, Matheus, Beatriz, Evanil Antonio Guarido, Carlos Alberto Veiga 

Bruniera, Dalva Martins Rosa, Cleide Marlene Vilauta, Rosemari Queiroz Freitas, 

Luis Alberto Garcia Freitas. 

INTRODUÇÃO: 

 As sessões de treino são utilizadas como uma estratégia de sistematização 

para a aprendizagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico em atletas nas 

faixas etárias de crianças de 7 a 9 anos, já é defendida a muito tempo na 

literatura.(Barbanti,1997)  

PROBLEMA: Apesar das vantagens que o planejamento e organização são 

apontados no desenvolvimento e na prática de ensinamentos dos movimentos da 

ginástica artística, nos mostra que muitas vezes a falta de hábito e/ou tempo por 

parte dos professores levam a uma condição de aplicação das atividades sem uma 

ferramenta de controle que seja eficiente para avaliação da evolução da criança 

praticante, principalmente no meio escolar.  

OBJETIVO: desenvolver um método eficiente de planejamento e controle que 

possa ser utilizado por professores num ambiente escolar para aulas de ginástica 

artística. 

METODOLOGIA: Foi realizado diagnóstico inicial, por meio de observação das 

sessões de treino aplicados em uma escola municipal, na cidade de Londrina, por 

uma instrutora com conhecimentos na área da ginástica artística, para fins de 
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levantamento dos recursos humanos, materiais, financeiros, clientela e condições 

de treinamento, para proposição de um instrumento eficiente de planejamento e 

organização dos treinos. Os dados foram coletados no período de março a setembro 

de 2016, a análise deu em etapas e funções necessárias.  

DISCUSSÃO: As Sessões de treinamento foram divididas em 5 etapas sendo estas: 

flexibilidade, treinamento de força, equilíbrio, resistência cardioreapiratoria e 

acrobacias básicas  da ginástica. Sendo essas etapas essenciais para um bom 

desempenho na ginástica. A flexibilidade tem como finalidade aumentar a amplitude 

de movimento para facilitar nos exercícios propostos e evitar possíveis lesões, o 

treinamento de força ajuda no quesito de melhor preparo físico para a realização 

dos exercícios de acrobacias, o equilíbrio é essencial para todos os movimentos da 

ginástica e o indivíduo passa a ter mais controle do seu corpo e do movimento, o 

treinamento de resistência cardiorespiratoria sendo importante para um melhor 

condicionamento fisico e estar com o físico preparado para realizar uma série de 

ginástica quando for necessária, as acrobacias básicas que eram aplicadas teve 

extrema importância para o desenvolvimento e aprimoramento da ginástica.  

As aulas eram desenvolvidas em 4 dias na semana e 3 hrs por dia, sendo essas 

horas divididas em 2 turmas por dia. A sessão de treinamento era praticada da 

seguinte forma: 20 minutos de alongamento, onde o material utilizado eram 

colchonetes, 20 minutos de preparo físico onde eram usados rolo, banco sueco e 

colchões, 10 minutos de cardio, 15 minutos de acrobacias usando e 15 minutos de 

exercícios de equilíbrio. As aulas eram desenvolvidas numa sala de aula e as turmas 

variavam entre 15 a 25 crianças por turma. As dificuldades encontradas para realizar 

as aulas era o  espaço, onde era pequeno para a realização  das atividades, pois 

as carteiras ocupavam grande parte da sala, e o tempo que era cedido para cada 

turma, sendo este um tempo curto para realizar as atividades. Mas com ajustes e 

adaptações, tivemos bons resultados de treinamento.  

CONCLUSÃO: entre as dificuldades encontradas, esta a falta de espaço para 

realização das aulas e o curto período de treino. Para o projeto a assessoria a essa 

situação mostrou-se de grande valia, onde buscou conciliar a área da educação 

física com ferramentas da administração.  
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Palavras Chaves: Ginástica Artísitca, Educação Física, Planejamento, Treinamento. 
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PRÁTICA DE PLANTÃO PSICOLÓGICO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE 

ADAMANTINA/SP  

 

1 Andréa Fernandes de Araújo Gasques, 2 Laís Daniel Ferreira, 2 Jéssica Letícia do 
Nascimento, 2,3 Gabriela Pereira Lopes               

1 Professora de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 2 Discente de 
Graduação em Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 3 Apresentador 

 
 
 
 
A intervenção foi desenvolvida em uma escola estadual do município de 

Adamantina/SP, esta que conta com cerca de 800 alunos divididos entre ensino 

fundamental e médio nos períodos matutino, vespertino e noturno. Estando a prática 

dentro do fazer da Psicologia Escolar, que pode ser entendida como área de 

atuação do psicólogo no campo educacional a qual busca compreender e refletir 

acerca dos problemas escolares apropriando-se de diferentes elaborações teóricas 

construídas não apenas no interior da ciência psicológica, mas ainda, da Pedagogia, 

Filosofia e Filosofia da Educação, entre outras. A partir do campo de atuação 

partimos do objetivo de construir um espaço de escuta e acolhimento junto à 

clientela escolar a fim de refletir sobre a problemática educacional. A metodologia 

utilizada foi o Plantão Psicológico, ao passo que, por Plantão Psicológico, entende-

se uma nova modalidade de atendimento clínico reconhecida pelo Conselho Federal 

de Psicologia cujo principal objetivo é auxiliar na resolução de conflitos psicológicos, 

focando em questões emergentes/ urgentes, as quais nem sempre precisam de 

acompanhamento prolongado. Foi realizado atendimento individual com alunos que 

solicitavam o serviço, mediante termo de consentimento assinado pelos pais e/ou 

responsáveis. O espaço físico utilizado foi a sala de mediação, conforme horários e 

acordos estabelecidos. As idas à instituição ocorreram de segunda à sexta, com 
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período de rotação entre as estagiárias. De início pensávamos que o serviço não 

teria tanta demanda, no entanto, ao decorrer do ano houve uma procura significativa 

pelo Plantão psicológico. As queixas apresentadas em sua maioria estiveram 

relacionadas à bullying, conflitos familiares, indisciplina, auto-mutilação, conflitos 

relacionados ao trabalho, problemas de ordem psiquiátrica e questões de ordem 

sexual. Ao serem trabalhadas com os alunos as queixas já mencionadas buscou-se 

uma resolução a partir de reflexões acerca de um maior conhecimento de si, de 

seus vínculos familiares, escolares e sociais em si e sobre relações de trabalho. 

Também foi promovida a escuta e o aconselhamento de toda a clientela escolar 

com vistas a produzir um melhor manejo dos conflitos educacionais. Contudo, 

acreditamos que, a partir de nossa intervenção, foi possível que os alunos atendidos 

pudessem lidar melhor com suas ansiedades em relação ao ambiente escolar, 

familiar, social e profissional. Produziu-se também um olhar diferenciado por parte 

do educador e da equipe gestora em relação a alunos com queixas mais complexas 

advindas de sua personalidade. 

 

Palavras-chave: Psicologia Escolar; Plantão Psicológico; Saúde Mental;    

Agradecimentos: Agradecemos a equipe gestora da Escola Estadual de 

Adamantina/SP que acolheu o projeto cedendo espaço para realizarmos.  
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PRÁTICAS EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS 

1 Ricardo Shibayama 2Jaqueline Benedita Novais  2,3Josuel Divino Novais  
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discentes de graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador  

 
Área Temática: Ciências da Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00509 
 

 
O projeto de formação complementar “práticas em urgências e emergências 

odontológicas” tem o intuito de viabilizar aos alunos do curso de odontologia da 

Universidade Estadual de Londrina conhecimento necessário para atuar diante de 

urgências e emergências odontológicas, atuando no pronto socorro odontológico 

(PSO) da UEL, localizado na Rua Hugo Cabral 677, centro, Londrina. As atividades 

abrangem a resolução de casos de dor ocasionadas por pulpites (inflamação da 

polpa  dental normalmente decorrente de cárie dentária), necroses (morte tecidual), 

traumas dentários (fraturas por acidentes, contatos prematuros entrearcadas), 

pericoronarites (inflamação do tecido gengival que recobre parte do dente 

parcialmente irrompido, ocorre normalmente nos terceiros molares), doenças 

periodontais (doenças que acometem os tecidos de suporte dos elementos 

dentários como a gengivite, periodontite, abscessos gengivais e periodontais), 

lesões estomatognáticas (traumas devido a próteses mal adaptadas, lesões 

traumáticas). Na resolução dos casos citados, há o atendimento direto ao paciente 

pelo aluno, seja como cirurgião-dentista ou auxiliar, executando procedimentos 

como, anamnese (histórico de saúde do paciente), exame físico (inspeção, 

palpação, percussão, teste de vitalidade pulpar), exame radiográfico (exame 

periapical), aferição da pressão arterial, anestesia, abertura coronária, 
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debridamento de canais radiculares, medicação intrapulpar, restauração provisória 

(cimento de ionômero de vidro ou cimento de óxido de zinco e eugenol), ajuste 

oclusal, curetagem e irrigação com clorexidina ou soro mais água oxigenada, 

drenagem de abscessos, prescrição medicamentosa (antibióticos, anti-

inflamatórios, analgésicos), remoção de sutura, orientações de higiene bucal.  No 

PSO, o atendimento abrange todos os públicos, como gestantes, crianças, idosos, 

etc.  Também são realizadas diversas atividades em laboratório como abertura 

coronária em dentes extraídos, estudos em peças artificiais, preparos em 

manequins, etc. Portanto, o projeto tem enorme impacto na formação do aluno, pois 

permite a aplicação da conhecimento teórico na prática clínica odontológica, dando-

lhes experiência clínica e habilidades manuais.  

 

Agradecimentos: Agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão da 

bolsa e ao orientador Prof. Dr. Ricardo Shibayama pela prestação e apoio.  
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PRÁTICAS EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS 

1 Ricardo Shibayama 2Josuel Divino Novais  2,3Jaqueline Benedita Novais  
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discentes de graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentadora 

 
Área Temática: Ciências da Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00509 
 

 
O projeto “Práticas em Urgências e Emergências Odontológicas” tem o intuito de 

viabilizar aos alunos do curso de odontologia da Universidade Estadual de Londrina 

conhecimento necessário para atuar diante de urgências e emergências 

odontológicas, atuando no pronto socorro odontológico (PSO) da UEL, localizado 

na Rua Hugo Cabral 677, centro, Londrina. As atividades abrangem a resolução de 

casos de dor ocasionadas por pulpites (inflamação da polpa  dental normalmente 

decorrente de cárie dentária), necroses (morte tecidual), traumas dentários (fraturas 

por acidentes, contatos prematuros entrearcadas), pericoronarites (inflamação do 

tecido gengival que recobre parte do dente parcialmente irrompido, ocorre 

normalmente nos terceiros molares), doenças periodontais (doenças que acometem 

os tecidos de suporte dos elementos dentários como a gengivite, periodontite, 

abscessos gengivais e periodontais), lesões estomatognáticas (traumas devido a 

próteses mal adaptadas, lesões traumáticas). Na resolução dos casos citados, há o 

atendimento direto ao paciente pelo aluno, seja como cirurgião-dentista ou auxiliar, 

executando procedimentos como, anamnese (histórico de saúde do paciente), 

exame físico (inspeção, palpação, percussão, teste de vitalidade pulpar), exame 

radiográfico (exame periapical), aferição da pressão arterial, anestesia, abertura 

coronária, debridamento de canais radiculares, medicação intrapulpar, restauração 
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provisória (cimento de ionômero de vidro ou cimento de óxido de zinco e eugenol), 

ajuste oclusal, curetagem e irrigação com clorexidina ou soro mais água oxigenada, 

drenagem de abscessos, prescrição medicamentosa (antibióticos, anti-

inflamatórios, analgésicos), remoção de sutura, orientações de higiene bucal.  No 

PSO, o atendimento abrange todos os públicos, como gestantes, crianças, idosos, 

etc.  Também são realizadas diversas atividades em laboratório como abertura 

coronária em dentes extraídos, estudos em peças artificiais, preparos em 

manequins, etc. Portanto, o projeto tem enorme impacto na formação do aluno, pois 

permite a aplicação da conhecimento teórico na prática clínica odontológica, dando-

lhes experiência clínica e habilidades manuais.  

 

Agradecimentos: Agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão da 

bolsa e ao orientador Prof. Dr. Ricardo Shibayama pela prestação e apoio.  
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PREVALÊNCIA DE GIARDÍASE E FATORES ASSOCIADOS EM CRIANÇAS 

DO NORTE DO PARANÁ 
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 1 Professor da Universidade Estadual de Londrina 2 Orientador da Universidade 
Estadual de Londrina 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina 4 Apresentador 
 

Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01752 
 

 
Causada pelo parasita Giardia duodenalis, a giardíase é uma parasitose intestinal 

que acomete principalmente crianças e é considerado um importante problema à 

saúde pública, além de ser classificada como uma doença negligenciada. Este 

trabalho teve como objetivo determinar a prevalência de giardíase em São 

Jerônimo da Serra, Paraná e os fatores associados à sua transmissão. Foram 

coletadas amostras de fezes de crianças de 1 a 15 anos de idade no período de 

julho de 2014 a agosto 2016, e foram realizados os exames parasitológicos de 

Faust, Hoffman, Pons e Janer e Kato e Katz. Os pais ou responsáveis pelas 

crianças também preencheram um questionário que avaliou as condições 

socioeconômicas e demográficas e outras perguntas relacionadas aos hábitos de 

higiene dessas crianças. Os dados foram digitados e analisados no programa 

EpiInfo®. Das 270 amostras analisadas, 10% foram positivas para G. duodenalis. 

Um único fator esteve associado à infecção, ausência de banheiro com vaso 

sanitário na residência (OR=6,51; IC 95% 1,76 – 24,16; p< 0,001). Os demais 

fatores analisados,como ter céu aberto ou rio/córregos como destino do esgoto 
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(OR=6,00; IC 95% 0,22–162,54; p=0,27), possuir água tratada (OR=0,91; IC 95% 

0,41–2,02; p=0,81), possuir horta (OR=1,11; IC 95% 0,49-2,5; p=0,79), possuir 

córrego/rio/represa próximo à casa (OR=1,04; IC 95% 0,49–2,32; p=0,92), possuir 

gato (OR=0,97; IC 95% 0,42–2,28; p=0,95), consumir frutas e legumes crus 

(OR=0,83; IC 95% 0,23–2,98; p=0,77), possuir cachorro (OR=0,92; IC 95% 0,29–

2,82; p=0,88), brincar ou pescar no córrego (OR=0,49; IC 95% 0.19 – 1.25; 

p=0.1280), brincar na areia ou terra (OR=1.60; IC 95% 0,46 – 5.58; p=0,4569), 

andar descalço (OR=1,48; IC 95% 0,49 – 4.49; p=0,4827), lavar mãos antes de 

comer (OR=1,71; IC 95% 0,46 – 6,29; p=0,41) e lavar frutas e legumes em água 

corrente (OR=1,12; IC 95% 0,13 – 9.36; p=0,91) não apresentaram associação 

estatisticamente significativa.  Observou-se neste estudo alta prevalência de 

giardíase associada a ausência de vaso sanitários nas residências.  Alguns fatores 

podem não ter tido significância estatística devido ao número da amostra. Sendo 

assim, recomenda-se a elaboração de estratégias que possam implementar ou 

melhorar o saneamento básico nessa região, além de ações educativas para esta 

população. 

Agradecimentos: PROEX/UEL e MEC/SESU pela concessão da bolsa. 

 

  



436 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO POR MICRORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES: AÇÕES EXTENSIONISTAS NA IMPLANTAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE REVISÃO DO CATETER VESICAL DE LONGA 
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Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01899  
 
Introdução: O tempo prolongado de cateterização vesical favorece a colonização 

microbiana, formação de biofilme e infecção do trato urinário relacionada à 

cateterização vesical (ITU-RC). Dentre as estratégias para prevenção de ITU-RC 

recomendadas pelo Centers for Disease Controland Prevention e Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, destaca-se a implantação de rotinas de revisão, contínua e 

diária, da necessidade de manutenção do cateter. Objetivo: Apresentar ações 

extensionistas na implantação do protocolo de revisão do cateter vesical de longa 

permanência. Método: As ações do protocolo foram realizadas por estudantes dos 

cursos de enfermagem e medicina, cadastrados no projeto de extensão 

“MONITORAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA RESISTÊNCIA 

ANTIMICROBIANA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA”. Na etapa de 

capacitação dos estudantes que participam ativamente das ações, treinamento 

intensivo foi realizado com foco na fisiopatologia da ITU-RC, fatores de risco 
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relacionados ao procedimento invasivo, compreensão dos resultados das culturas 

e estudo da formação de biofilme em cateteres urinários. Resultados: O seguimento 

dos pacientes cateterizados é realizado diariamente pelos estudantes e incluí os 

setores: Pronto Socorro (45 leitos), Internamento Médico-cirúrgico (105 leitos), 

Unidades de Terapia Intensiva (17 leitos), Centro de Tratamento de Queimados (16 

leitos) e Setor de Tratamento de Doenças Transmissíveis (30 leitos). Até o momento 

foram seguidos 375 pacientes no período de setembro/2015 a abril/2016. Dentro 

das atividades os alunos se dividem nos distintos setores da instituição e visitam 

diariamente os pacientes em uso de cateter urinário. Durante a visita os pacientes 

são orientados sobre as melhores práticas para prevenção de infecção urinária. O 

acompanhamento das culturas microbiológicas também é realizado pelos alunos e 

permite rápida identificação das culturas positivas e necessidade de isolamento nos 

casos de microrganismos multirresistentes.  Como estratégia para redução dos 

riscos de ITU-RC, os alunos carimbam lembretes na prescrição médica orientando 

a revisão da necessidade do uso do cateter, e neste formulário os médicos justificam 

a manutenção ou indicam a retirada do dispositivo. Associado a essas estratégias, 

os alunos e colaboradores elaboram material gráfico educativo voltado para equipe 

médica e de enfermagem. Conclusão: Diante da limitação de recursos financeiros 

das instituições públicas de saúde no Brasil, a estratégia de parcerias extensionistas 

contribui não somente na formação profissional, quanto na qualidade de assistência 

à saúde.  

 
Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM CAPACITAÇÃO E ESTUDANTES 
EM FORMAÇÃO: DA AÇÃO A OPERAÇÃO 

1a Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma, 1 José Augusto Victoria PALMA, 1 
Orlando Mendes FOGAÇA JUNIOR 
1 Universidade Estadual de Londrina – CEFE-Depto. EMH-LaPEF; 1a 
Apresentadora 
 
 
A formação continuada de professores deve ser entendida como um processo 

contínuo e sistemático de aprendizagens sobre o que caracteriza o exercício da 

profissão docente. Estamos desenvolvendo um Projeto de Extensão, para formação 

docente continuada em Educação Física e inicial de estudantes da graduação para 

o qual utilizamos de abordagem metodológica qualitativa com características da 

pesquisa-ação. Como situação problematizadora destacamos: como deve 

acontecer um processo de formação continuada e inicial que auxilie tanto ao 

professor quanto ao estudante a resolverem muitos de seus problemas relacionados 

ao cotidiano escolar quando da construção e implementação de um projeto 

pedagógico? O objetivo geral proposto originalmente foi desenvolver um processo 

de capacitação e formação inicial vinculado à construção e implementação do 

Projeto Pedagógico para o sistema Municipal de Educação do Município de Ibiporã. 

Participam, ainda, do Projeto professores de Londrina, Cambé, Tamarana e 

Ivaiporã. A hipótese de trabalho para nosso Projeto é que um processo de 

qualificação contínua se tornará gerador de tomada de consciência se os envolvidos 

forem levados, pelas ações que ali realizarem, a analisa-lo e compreende-lo, num 

contexto de prática crítico-reflexiva, que pode ser entendido como ambiente 

investigativo. É fazer e compreender. Ao propor a construção de um Projeto visando 

o desenvolvimento profissional contínuo de professores e integrando possibilidades 

de extensão e ensino, elaboramos um plano de ações com princípios norteadores 
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que necessitaram estar claramente definidos. Buscamos antecipar de forma geral e 

aberta: a) temas gerais do processo educacional (concepção de homem, sociedade 

educação, ensinar-aprender); b) temas específicos de uma área de ensino ao se 

construir e implementar um Projeto Pedagógico. Ao ser aberto, não esteve imune 

às surpresas do dia-a-dia do cotidiano escolar e da sala de aula. São realizadas 

reuniões quinzenais com os professores e estudantes em situação de estágio não 

obrigatório com acompanhamento de aulas e com orientação presencial. No final 

de 2014 os professores de Ibiporã organizaram o Projeto pedagógico para a 

Educação Física do sistema Municipal de Educação daquele município. 

Destacamos como válido o desenvolvimento do Projeto pois a cooperação e o 

diálogo foram fundantes, o professor se percebeu em processo de autoria de seus 

conhecimentos e que estes favoreceram a construção da identidade docente e a 

redimensionalização das ações no cotidiano escolar. Como continuidade 

acontecem processos de acompanhamento e avaliação da implementação do 

Projeto Curricular elaborado. 
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PROGRAMA CASA FÁCIL: UMA ALTERNATIVA PARA PROJETOS DE CASAS 

POPULARES. 

1 Prof. Dr. Ivanóe De Cunto, 2,3 Priscila Pereira Ramos da Silva  
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina orientador da equipe de 
atendimento no Projeto, 2 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 3 Apresentador  
 
 
Área Temática: Direitos Humanos  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01339 
 
O Projeto Casa Fácil foi criado pelo CREA-PR em 1989. Em parceria com Entidades 

de Classe e as Prefeituras Municipais, o programa tinha como objetivo regularizar e 

possibilitar um meio de construções de moradias populares, especificamente 

atendendo a famílias com renda de até 3 salários mínimos. Os projetos de 

residências até 70 m² eram fornecidos a estas famílias que já possuíam terreno 

próprio. Além dos projetos – arquitetônico e os complementares - também era 

fornecida toda documentação legal: alvará e habite-se (isentos de custo), orçamento 

e anotações de responsabilidade técnica – ART’s (taxas reduzidas). As famílias 

eram entrevistadas e cadastradas na Universidade pelos alunos do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, e a equipe de triagem (alunos do curso de Serviço Social) 

verificava se os aspectos econômicos se encaixavam nos parâmetros exigidos pelo 

Projeto Casa Fácil. Após aprovação do financiamento, as famílias eram convocadas 

e repassadas à equipe de atendimento que, através de entrevista, verificavam quais 

os aspectos a ser considerados no projeto arquitetônico. O projeto era então 

elaborado de acordo com as necessidades desta família em relação ao número e 

tamanho dos cômodos, posicionamento da casa no terreno para melhor 

desempenho da residência em quesitos de conforto térmico (insolação e 
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ventilação). Um novo encontro era então marcado para aprovação do projeto 

elaborado pela equipe. Aprovado o projeto pela família, o projeto era passado aos 

alunos do curso de engenharia para execução dos projetos complementares e 

encaminhado para aprovação nos órgãos públicos competentes. Com o projeto e o 

alvará de construção em mãos, a construção é realizada muitas vezes através de 

mutirões familiares, na maioria das vezes pelos próprios moradores em um sistema 

de autoconstrução. Cabia, então, às Entidades de Classe fornecer orientação 

técnica da construção através do acompanhamento das obras. Com a mudança na 

legislação feita pelo governo federal, que passou a exigir um responsável pelo 

projeto arquitetônico e o acompanhamento técnico de profissionais na execução, 

elevando consideravelmente os custos, o projeto acabou por terminar com as 

características que o tornavam adequado a população que o construía. O Projeto 

Casa Fácil já atendeu mais de 180 mil famílias, proporcionando moradias mais 

dignas, seguras e econômicas. Além de proporcionar maior qualidade a estas 

casas, possibilita também a redução de obras clandestinas e o proprietário pode 

registrar seu imóvel para fins legais. 

  

Agradecimentos: 

Aos professores e orientadores do projeto, pelo aprendizado durante o período de 

trabalho no projeto; 

À Universidade, por proporcionar a experiência de participação em um projeto de 

extensão com propósito nobre de atendimento à comunidade carente;  

E à Fundação Araucária pela concessão de bolsa que auxiliou e sustentou a 

permanência não somente no projeto de extensão, como no curso em si. 
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PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO E PERMANÊNCIA PARA A FORMAÇÃO 

DO ESTUDANDE DA UEL. 

Viviane Margarida Melo Menezes Bernardes 1.  
 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina e apresentadora. 
 

Área Temática: Acesso e Permanência Estudantil 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01703 
 
O PROPE foi instituído em 2013, se orientando para atender as necessidades do 

novo perfil dos ingressantes da UEL, que se alterou com a politica de reserva de 

cotas, entre outras circunstâncias político-econômicas do país nos últimos anos. 

Para isso o programa se estrutura sobre três linhas de atuação: Apoio Pedagógico, 

Acesso á Universidade, e Assistência Estudantil. As atividades dos bolsistas dentro 

do PROPE se voltaram principalmente para a linha do acesso á universidade. Como 

estratégia a equipe de bolsista tinha como objetivo principal visitar e divulgar nas 

escolas de Ensino Médio de Londrina e região as modalidades de acesso da UEL: 

O sistema de cotas e o vestibular, a isenção da taxa do vestibular; o Cursinho 

Especial Pré-Vestibular; A Feira das Profissões e o SISU (Sistema de Seleção 

Unificado). Na linha de atuação do Apoio Pedagógico discutimos em nossas 

reuniões semanais soluções para a implementação desta linha no programa. O que 

foi formulado entre os coordenadores, que associaram o PROPE ao LABTED 

(Laboratório de tecnologia educacional da UEL)  e ao Cursinho pré-vestibular da 

UEL, passando a oferecer oficinas e Interaulas, estas foram divulgadas por nós pelo 

campus, tendo bastante repercussão entre os discentes que procuraram o 

programa para sanar duvidas principalmente sobre as interaulas. Assim também 

atuamos na linha da assistência estudantil, divulgando as inscrições do processo 

de seleção unificada, que neste ano teve grande numero de inscritos. Ainda dentro 



443 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

da UEL fomos envolvidos na preparação da Recepção dos alunos e alunas cotistas, 

apresentando a instituição e seus canais de acesso, as politicas de permanência, e 

também destacando a vivencia dos alunos cotistas veteranos. Além disso, 

participamos em conjunto com o LEAFRO (Laboratório de Cultura e Estudos Afro-

brasileiros) do III Encontro de NEABS (Núcleo de Estudos Afro-brasileiro) da Região 

Sul, que teve a temática “As ações afirmativas e as politicas de permanência: 

Desafios e Perspectivas” ocorrido em 13 e 14 de abril. Em nossa atividade principal, 

as visitas aos ensinos médios das escolas de Publicas pudemos vivenciar diferentes 

realidades destas em nossa cidade, percorremos periferias, distritos, escolas 

centrais, EJAS (Educação para Jovens e Adultos) e cursinhos comunitários. Foi 

perceptível como a discussão das cotas sociais é mais fácil que a discussão sobre 

as cotas raciais, que ainda perpassa sobre mais preconceitos e falta de 

compreensão da questão. Também foi perceptível como os alunos que já tinha 

trabalhado a temática em sala de aula tinham mais facilidade de debaterem, e de 

compreenderem a politica. Outra percepção é de como informações sobre as 

modalidades de acesso chega de forma desigual ao alunos das diferentes escolas, 

onde as mais periféricas sabem geralmente menos sobre o assunto, assim como 

demonstram, também geralmente, menos interesse nas universidades publicas. 

 

 
Agradecimentos: Á equipe do PROPE e LEAFRO e aos colegas bolsistas.  
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PROGRAMA DE PRÁTICA HOSPITALAR EM CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS 

DE COMPANHIA. 

1 Fabiano Cardoso da Silva, 2 Lucas Alécio Gomes, 3 Marcelo de Souza Zanutto, 
3Andrei Kelliton Fabretti, 3 Patrícia Mendes Pereira  

 
1 Discente da Universidade Estadual de Londrina, 1 Apresentador 

2 Coordenador 
3 Professores colaboradores 

 
Área Temática: CCA-VET - DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS 
 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 00140 
 

 
O Hospital veterinário da Universidade Estadual de Londrina (HV-UEL) é composto 

de múltiplas áreas, fornecendo atendimento para animais de companhia e de 

produção de Londrina e cidades vizinhas. Inúmeros projetos estão em vigência, 

buscando oferecer serviços que tratem e melhorem a qualidade de vida dos animais 

atendidos. Dentre esses projetos destaca-se o programa de prática hospitalar em 

clínica médica de animais de companhia, que confere ao discente vivenciar na rotina 

prática todos os conhecimentos adquiridos em salas de aula. O projeto consiste no 

atendimento clínico de cães e gatos focando nos seguintes aspectos: identificação 

de problemas e/ou doenças, diagnóstico e tratamento. Ressalta-se que o HV-UEL 

é o único hospital veterinário público que funciona 24 horas ininterruptamente 

proporcionando atendimento de urgência/emergência para cães e gatos.  

Inicialmente os animais atendidos passam por triagem, para que sejam 

encaminhados  para o setor de atendimento correto. Quando encaminhados ao 

setor de clínica médica são primeiramente pesados, e em seguida começa todo o 

atendimento, que consiste na realização da anamnese, que é a busca por 
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informações, com perguntas sobre os diferentes sistemas, exame físico, que é a 

avaliação do estado geral do animal no momento da consulta, colheita de materiais 

biológicos para realização de exames laboratoriais, seguidos de diagnóstico e 

tratamento. 

O projeto consiste de  corpo docente treinado e extremamente preparado para lidar 

com qualquer tipo de situação que envolva a prática clínica e é composto por 

professores doutores, residentes e alunos de vários períodos da graduação. De 

acordo com os casos atendidos, conseguimos analisar as afecções e o perfil dos 

animais atendidos de nossa região. Foram no total 53 animais acompanhados pelo 

aluno bolsista desse projeto, a relação de animais contabilizados foi de 28 (57%) 

machos e 25 (47%) fêmeas, sendo 49 (92,5%) cães e 4 gatos (7,5%). A média de 

idade dos animais foi de 7,8 anos e variou de 5 meses a 15 anos. Em relação as 

raças a maioria dos animais atendidos era sem raça definida (SRD), porém, também 

foram atendidos, (Poodle, Yorkshire, Pit Bull, Golden retriever, Labrador retriever, 

Pinscher, Boxer, Siamês, Persa, Rottweiler, Shih-tzu, Beagle, Chow-chow e Blue 

heeler). No geral as principais afecções detectadas foram insuficiências renais, 

insuficiência pancreática, dermatopatias, endocrinopatias, insuficiências 

respiratórias, doenças infecciosas, hemoparasitoses, neuropatias, neoplasias, 

insuficiências cardíacas, e endoparasitoses. Para cada animal foi estabelecido uma 

conduta terapêutica, para que se pudesse solucionar ou fornecer melhor qualidade 

de vida, e maior satisfação aos guardiões que utilizaram esse serviço. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, ao meu 

professor orientador Dr. Lucas Alecio Gomes, aos meus amigos e 

principalmente à minha família. 
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PROJETO A.M.I.G.A. PECUÁRIA LEITEIRA E SUSTENTABILIDADE. 

¹Augusto José Savioli de Almeida Sampaio, ¹Wilmar Sachetin Marçal, ²Filipe 
Aguera Pinheiro, ²Gabriela Mariáh Mazzeo Oliveira, ²Gislaine Aparecida dos 

Santos, ² Maciel Júnior Pires Tristão Barbosa, ²Nathalia Covre da Silva, ²,3João 
Pedro Marmol de Oliveira 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, ² Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, ³ Apresentador 
 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01734 
 

 
A cidade de Londrina possui um cinturão formado por inúmeras pequenas 

propriedades rurais familiares, que têm como principal fonte de renda, em sua 

maioria, a agropecuária, encontrando na pecuária leiteira, uma alternativa de renda 

mensal regular. Tais atividades permitem o crescimento e consolidação das ações 

extensionistas na região. Criando predominantemente bovinos mestiços, a maioria 

sobrevive da comercialização de leite e derivados de maneira informal, sem a devida 

assessoria de um médico veterinário. A partir daí se inclui o Projeto de Extensão 

AMIGA, criando um campo de atuação e aplicação dos conhecimentos adquiridos 

pelos graduandos do curso através da grade curricular ofertada, nas diversas áreas 

de atuação do profissional de medicina veterinária, com uma grande gama de 

espécies animais a serem trabalhadas, sempre com a supervisão direta de 

docentes, vivenciando a apresentação de enfermidades, medicando animais, 

orientando os produtores, deixando-os a par das falhas de manejo encontradas na 

propriedade, também da prevenção de enfermidades e principalmente das 

zoonoses. O atendimento clínico veterinário e a assistência técnica, na orientação 

da produção, constituem-se num apoio logístico essencial aos pequenos produtores 



447 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

rurais, permitindo a diminuição das perdas na produção, consequentemente, 

aumentando a renda familiar. Assim, o projeto tem por objetivo incentivar o princípio 

da sustentabilidade, promovendo diretamente o fomento à pecuária leiteira do 

pequeno produtor carente através de assistência e orientação veterinária, 

colaborando para a diminuição do êxodo rural. As mesmas são cadastradas e, com 

agendamento prévio, são visitadas uma vez por semana, ou de acordo com a 

necessidade e consulta da disponibilidade da equipe. Esta ação itinerante é 

totalmente gratuita, os medicamentos utilizados são obtidos através de laboratórios 

colaboradores, minimizando ainda mais os custos dos pequenos produtores rurais 

e perdas na produção. Através dessas ações, é possível agregar valor aos produtos 

ofertados pela propriedade, aumentando a captação de renda, permitindo a 

estimulação e fixação das famílias ao campo. O grupo de trabalho, formado por 

discentes, docentes e residentes de Medicina Veterinária, desempenha atividades 

como orientação higiênico-sanitária, assistência prática em clínica médica, cirúrgica 

e reprodutiva, além de educação ambiental, envolvendo o bem-estar animal e 

questões de saúde pública. No período entre outubro de 2015 a setembro de 2016, 

foram realizados 137 procedimentos na área de medicina veterinária preventiva, na 

área de clínica médica foram desenvolvidos 37 procedimentos, na clínica cirúrgica 

foram 103 e na área de reprodução animal, 2 procedimentos. Os resultados 

permitem conclusões de que, a melhoria nas técnicas de produção e sanidade 

animal, com assistência veterinária constante, tem agregado valor aos produtos 

oriundos dessas propriedades rurais, obtendo maior aceitação no mercado. Para o 

grupo de alunos participantes, além do convívio com a prática veterinária, também 

é agregada uma vivência acadêmica enriquecedora, o envolvimento social entre os 

integrantes da equipe assistente e de seus assistidos contribui para formação de 

profissionais mais conscientes do meio em que vivem, a partir da observação in 

loco, das atuações profissionais. 

Agradecimentos: à Fundação Araucária pela concessão de bolsa de inclusão 

social. 
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PROJETO CAMPO FÁCIL - UEL: FERRAMENTA DE DIFUSÃO DE 

TECNOLOGIA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DE DO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA – PR. 

1,3Eli Carlos de Oliveira, 1José Roberto Pinto de Souza, 1Ésio de Pádua Fonseca, 
2Daniel Lavorente de Oliveira, 2Fernando Modos Veiga Dias, 2Felipe Sartorelle 

Rech, 2Alessandro Gameiro Machado 

1Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 

 
Área Temática: Tecnologia e produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01913 
 
A agricultura familiar tem uma ação multifuncional por que além de produzir 

alimentos e matérias-primas, gera mais de 80% da ocupação no setor rural 

favorecendo o emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas. 

Projetos de extensão executados por universidades permitem o estreitamento do 

contato de estudantes com a sociedade rural, possibilitando que os acadêmicos 

vivenciem realidades e problemas enfrentados pelos agricultores, neste caso, as 

comunidades rurais, e que estas tenham a possibilidade de obter informações de 

tecnologia e inovação através dos estudos e pesquisa. Este trabalho tem por 

objetivo apresentar o projeto Campo Fácil – UEL e um resultado positivo alcançado 

até agora. O projeto foi idealizado para prestar assessoria agronômica aos 

agricultores familiares do município de Londrina no Estado do Paraná, com intuito 

maior de propiciar o aumento da produtividade, o incremento da renda, a melhoria 

da qualidade de vida e na proteção ao meio ambiente. Os primeiros resultados do 

projeto demonstram melhorias nas práticas adotadas em tratos culturais e colheita, 

o que já permitiu melhor comercialização inclusive na bolsa de mercadorias, via 

pregões eletrônicos no município de Londrina. Isto foi possível, porque o produtor 
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se convenceu da importância de receber as visitas dos alunos e a assistência 

técnica em sua propriedade. Temos a total convicção que através dessa 

modalidade, os acadêmicos podem se envolver em situações-problema concretas, 

sendo a própria natureza do objeto, norteando auxiliando no processo de formação 

profissional. O fato é que toda esta experiência prática que precede a formação 

servirá nas tomadas de decisões e discussões, seja com o professor ou até mesmo 

com os futuros equipes de trabalho. O propósito abordado no projeto prega também 

como um desafio para eles, conciliar estudo e trabalho, pois possibilita reflexões, no 

sentido de articular teoria e prática. Uma grande parcela dos estudantes prestes a 

concluírem a graduação e outros já graduados não possui essa referência do mundo 

do trabalho, onde as competências são construídas. Em relação à formação 

continuada, por outro lado, percebe-se muitas vezes que esta tem assumido um 

caráter fragmentado em cursos de curta duração, não articulando essa formação 

com as experiências já desenvolvidas pelos professores, com questões reais do seu 

cotidiano. Assim o discurso distante da prática pedagógica reforça o conceito da 

distinção entre o saber e o fazer.  
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PROJETO DAEIC: DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE DE PROFESSORES DE 

INGLÊS DAS SÉRIES INICIAIS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA" 
 

1 Denise Ismênia Bossa Grassano Ortenzi, 2, 3 Amanda Matos de Oliveira M. Hoffmann 

 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentadora 

 

 

Área temática:  Educação 

Número de Cadastro do Projeto (UEL): 01701 
 

O Projeto integrado de extensão e pesquisa “Desenvolvimento da atividade de ensino 

de inglês para crianças através da produção coletiva de material didático” foi uma das 

diversas experiências de formação continuada abrigadas pelo Programa de Extensão 

“Núcleo de Assessoria Pedagógica para o Ensino de Línguas”, que se mantém em 

diálogo permanente com professores da educação básica.  A partir da interlocução 

com agentes da Secretaria Municipal de Educação, foram realizadas ações de 

extensão voltadas para professoras de inglês das séries iniciais do Projeto Londrina 

Global (nome dado ao projeto de implementação do ensino da língua inglesa no 

município) para promover a produção de materiais didáticos baseados nos princípios 

do então recém elaborado Guia Curricular para a Língua Inglesa – Educação Infantil 

e Séries Iniciais – subsídios para professores e gestores.   A metodologia de trabalho 

adotada foi baseada em oficinas, nas quais eram discutidos os princípios do guia 

curricular, modeladas atividades por parte da formadora e elaboradas atividades 

baseadas em livros de histórias infantis por parte das professoras. A metodologia de 

pesquisa de natureza qualitativa contou com instrumentos de coleta de dados como 

notas de observação da bolsista de extensão, diários da formadora 

ministrante/pesquisadora, questionário para professoras e gravações em áudio dos 
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encontros de formação continuada. O objetivo deste trabalho é apresentar os 

resultados do projeto, evidenciando a reorganização do sistema de atividade de 

formação de professores de inglês do município.  A análise das respostas dadas ao 

questionário revelou que as professoras percebem os princípios do guia curricular 

como adequados ao seu contexto e consideram válida a elaboração de atividades a 

partir de histórias infantis.  Ao mesmo tempo, entendem que é necessário adaptar as 

propostas modeladas pela formadora a seus contextos de sala de aula.  A análise de 

transcrições das oficinas aponta convergências e divergências em relação à 

compreensão dos princípios do guia curricular. Esses resultados, evidenciados no 

diálogo com a comunidade de professores de inglês do município de Londrina, 

sugerem a necessidade de continuidade e aprofundamento nos estudos sobre o papel 

e as interpretações do Guia Curricular nessa comunidade.  

 

Agradecimentos: À Universidade Estadual de Londrina por meio da Pró-Reitoria 
de Extensão pela concessão da bolsa 
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PROJETO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: CAPACITAÇÃO E 

CONSULTORIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL A MICRO, PEQUENO, MÉDIO E 

INFORMAIS EMPREENDEDORES, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

1Daniel de Barros, 1 Marli Verni, 3 Natália Martinêz Ambrogi Woitas, 3  Matheus Coli 
Pires, 3  Guilherme Rubim Davoglio, 4  Fabrizzio Pagnin, 4 Larissa Barsanelli, 4 

Matheus Moreira Dias da Silva, 3,5  Natália Martinêz Ambrogi Woitas 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação e Empreendedorismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02033  
 

 
O OBJETIVO GERAL DESTE PROJETO É OFERECER AO MICRO, PEQUENO, MÉDIO 

E INFORMAIS EMPREENDEDORES CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL E NA MODALIDADE DE ENSINO A 

DISTÂNCIA COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA E 

DEMAIS CIDADES NA REGIÃO, TENDO COMO OBJETIVO INDIRETO O 

FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE 

EMPREGO, A GERAÇÃO DE RENDA E FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS. A 

CONCORRÊNCIA ECONÔMICA EM ÂMBITO MUNDIAL TEM FRAGILIZADO A 

SITUAÇÃO DOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS, 

QUANDO NOVOS PRODUTOS SÃO DISPONIBILIZADOS NO MERCADO, COM 

TECNOLOGIAS MODERNAS, DESIGN ATRAENTE, SE PROPONDO ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES COM MAIS FACILIDADES, E, ALÉM DISSO, 

COM PREÇOS SEDUTORES. A SOCIEDADE BRASILEIRA DEFRONTA-SE COM 

DESAFIOS RELACIONADOS À SUA CAPACIDADE DE ASSEGURAR UM 

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E GARANTIR O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. 
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DIANTE DESTA SITUAÇÃO, OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES SÃO 

IMPELIDOS A MUDANÇAS DE ATITUDES, PARA TANTO NECESSITAM DE 

ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL. O CURSO CONSISTIRÁ NA TRANSMISSÃO DO 

CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 66 HORAS/AULA EM SALA 

DE AULA. INCLUINDO A AULA INAUGURAL E A AULA DE ENCERRAMENTO, QUE 

CONTA COM 6 HORAS/AULA; O CURSO TERÁ MAIS QUINZE ENCONTROS PARA A 

MINISTRAÇÃO DE CINCO MÓDULOS, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE MANEIRA: 

GESTÃO DE NEGÓCIOS, 12 HORAS/AULA; GESTÃO COMERCIAL, 8 HORAS/AULA; 

GESTÃO FINANCEIRA, 20 HORAS/AULA; GESTÃO DE PESSOAS, 8 HORAS/AULA; E, 

GESTÃO ESTRATÉGICA, 12 HORAS/AULA. NA AULA DE ENCERRAMENTO, OS 

PARTICIPANTES TERÃO A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SEUS PRODUTOS OU 

SERVIÇOS AOS COLEGAS DE SALA; E, SÃO CONVIDADOS A CONTRIBUÍREM COM 

UMA AÇÃO SOCIAL, COM DONATIVOS OU EM DINHEIRO, EM BENEFÍCIO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE CARIDADE LOCAL ESCOLHIDA PELOS PRÓPRIOS 

PARTICIPANTES. POR FIM, HAVERÁ ATENDIMENTO PARTICULAR (CONSULTORIA) 

AOS EMPREENDEDORES QUE ESTIVEREM PARTICIPANDO DO CURSO DE 

CAPACITAÇÃO. NA MODALIDADE À DISTÂNCIA HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO, VIA 

INTERNET, DO CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 68 

HORAS/AULA DISTRIBUÍDAS EM CINCO MÓDULOS. ACOMPANHAMENTO DO 

DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES EM CADA MÓDULO, PRESTANDO TUTORIA A 

DISTÂNCIA, MONITORAMENTO DE FÓRUNS, RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS E PODERÁ 

PRESTAR ATENDIMENTOS AOS EMPREENDEDORES DURANTE A EXECUÇÃO DO 

PROJETO. NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PROJETO DE 2016 HOUVE ABERTURA 

E FORMAÇÃO DE NOVE TURMAS, NAS CIDADES DE LONDRINA, CAMBÉ, 

PORECATU, CENTENÁRIO DO SUL E IBIPORÃ, ALÉM DE MAIS UMA TURMA 

PRESENCIAL EM ANDAMENTO, E DUAS TURMAS EM EAD. NESSE PERÍODO 

REFERENTE (FEV 2016 – DEZ 2016) FORAM FORMADOS 331 EMPREENDEDORES 

CAPACITADOS, COM MAIS DE 60 AINDA EM CURSO PRESENCIAL E 130 EM ENSINO 

À DISTÂNCIA.  

 

Agradecimentos: UEL, SETI, FOMENTO PARANÁ, ACIL, ACIC, PREFEITURA 

DE IBIPORÃ, PREFEITURA DE CAMBÉ, SECRETARIA DA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CENTENÁRIO DO SUL, AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE 

PORECATU. 
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PROJETO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: CAPACITAÇÃO E 

CONSULTORIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL A MICRO, PEQUENO, MÉDIO E 

INFORMAIS EMPREENDEDORES, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

1Daniel de Barros, 1 Marli Verni, 3 Natália Martinêz Ambrogi Woitas, 3  Matheus Coli 
Pires, 3  Guilherme Rubim Davoglio, 4,5  Fabrizzio Pagnin, 4 Larissa Barsanelli, 4 

Matheus Moreira Dias da Silva, 3  Natália Martinêz Ambrogi Woitas 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação e Empreendedorismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02033  
 
O OBJETIVO GERAL DESTE PROJETO É OFERECER AO MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVÍDUAL (MEI), MICRO, PEQUENO, MÉDIO E INFORMAIS EMPREENDEDORES O 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL, NA FORMA PRESENCIAL E 

NA FORMA EAD (ENSINO A DISTÂNCIA), E CONSULTORIAS GRATUITAS, COM O 

INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE LONDRINA, 

MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A EMPREENDEDORES PARA 

FORTALECER AS ATIVIDADES ECONÔMICAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE EMPREGO, 

A GERAÇÃO DE RENDA E CRIAÇÃO DE EMPRESAS. A CONCORRÊNCIA ECONÔMICA 

EM ÂMBITO MUNDIAL TEM FRAGILIZADO A SITUAÇÃO DOS MICROS E PEQUENOS 

EMPREENDEDORES BRASILEIROS, QUANDO NOVOS PRODUTOS SÃO 

DISPONIBILIZADOS NO MERCADO, COM TECNOLOGIAS MODERNAS, DESIGN 

ATRAENTE, SE PROPONDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES 

COM MAIS FACILIDADES, E, ALÉM DISSO, COM PREÇOS SEDUTORES. A 

SOCIEDADE BRASILEIRA DEFRONTA-SE COM DESAFIOS RELACIONADOS À SUA 

CAPACIDADE DE ASSEGURAR UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E GARANTIR O 
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BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. DIANTE DESTA SITUAÇÃO, OS MICROS E PEQUENOS 

EMPREENDEDORES SÃO IMPELIDOS A MUDANÇAS DE ATITUDES, PARA TANTO 

NECESSITAM DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL. O CURSO CONSISTE NA 

TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 66 

HORAS/AULA EM SALA DE AULA, INCLUINDO A AULA INAUGURAL E A AULA DE 

ENCERRAMENTO, QUE CONTA COM 6 HORAS/AULA; O CURSO TERÁ MAIS QUINZE 

ENCONTROS PARA A MINISTRAÇÃO DE CINCO MÓDULOS, SENDO ELES: GESTÃO 

DE NEGÓCIOS, 12 HORAS/AULA; GESTÃO COMERCIAL, 8 HORAS/AULA; GESTÃO 

FINANCEIRA, 20 HORAS/AULA; GESTÃO DE PESSOAS, 8 HORAS/AULA; E, GESTÃO 

ESTRATÉGICA, 12 HORAS/AULA. NA AULA DE ENCERRAMENTO, OS 

PARTICIPANTES TERÃO A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SEUS PRODUTOS OU 

SERVIÇOS AOS COLEGAS DE SALA;  TAMBEM SÃO CONVIDADOS A CONTRIBUÍREM 

COM UMA AÇÃO SOCIAL, COM DONATIVOS OU EM DINHEIRO, EM BENEFÍCIO DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE LOCAL ESCOLHIDA PELOS PRÓPRIOS 

PARTICIPANTES. POR FIM, HAVERÁ ATENDIMENTO PARTICULAR (CONSULTORIA) 

AOS EMPREENDEDORES QUE ESTIVEREM PARTICIPANDO DO CURSO. NA 

MODALIDADE À DISTÂNCIA HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO, VIA INTERNET, DO 

CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 68 HORAS/AULA 

DISTRIBUÍDAS EM CINCO MÓDULOS. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DOS 

PARTICIPANTES EM CADA MÓDULO, PRESTANDO TUTORIA A DISTÂNCIA, 

MONITORAMENTO DE FÓRUNS, RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS E PODERÁ PRESTAR 

ATENDIMENTOS AOS EMPREENDEDORES DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO. 

AO FINAL DE CADA CURSO PRESENCIAL OCORRERÁ A CERIMÔNIA DE ENTREGA 

DOS CERTIFICADOS AOS CONCLUINTES DO CURSO, REALIZADA NAS 

INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, OU EM LOCAL 

APROPRIADO NA CIDADE ONDE O CURSO FOI REALIZADO. PARA A MODALIDADE À 

DISTÂNCIA, OS CERTIFICADOS SERÃO DISPONIBILIZADOS ONLINE. SENDO ASSIM, 

O PROJETO CONTRIBUIRÁ COM O SUCESSO PARTICULAR DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS PELOS EMPREENDEDORES, POR MEIO DA 

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E ECONOMICO  AO 

EMPREENDEDOR TENDO COMO CONSEQUENCIA O FORTALECIMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA REGIONAL, GERANDO RENDA E EMPREGO E 

POR CONSEQUENCIA UM MAIOR E MELHOR BEM ESTAR SOCIAL. 

 

Agradecimentos: UEL e SETI. 
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PROJETO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: CAPACITAÇÃO E 

CONSULTORIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL A MICRO, PEQUENO, MÉDIO E 

INFORMAIS EMPREENDEDORES, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

1Daniel de Barros, 1 Marli Verni, 3 Natália Martinêz Ambrogi Woitas, 3  Matheus Coli 
Pires, 3  Guilherme Rubim Davoglio, 4  Fabrizzio Pagnin, 4 Larissa Barsanelli, 4 

Matheus Moreira Dias da Silva, 3,5  Matheus Coli Pires 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação e Empreendedorismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02033  

 
O PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ TEM O ESCOPO DE OFERECER AO MICRO, 

PEQUENO, MÉDIO E INFORMAIS EMPREENDEDORES CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

EM GESTÃO EMPRESARIAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL E NA MODALIDADE DE 

ENSINO A DISTÂNCIA. ALÉM DISSO O CURSO CONTA COM CONSULTORIAS 

PESSOAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE 

LONDRINA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A EMPREENDEDORES, 

NA MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, PARA FORTALECER AS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE EMPREGO, A GERAÇÃO DE RENDA E 

FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS. A CONCORRÊNCIA ECONÔMICA EM ÂMBITO 

MUNDIAL TEM FRAGILIZADO A SITUAÇÃO DOS MICROS E PEQUENOS 

EMPREENDEDORES BRASILEIROS, VISTO QUE NOVOS PRODUTOS SÃO 

DISPONIBILIZADOS NO MERCADO, COM TECNOLOGIAS MODERNAS, DESIGN 

ATRAENTE, SE PROPONDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES 

COM MAIS FACILIDADES, E, ALÉM DISSO, COM PREÇOS MAIS ATRATIVOS. A 

SOCIEDADE BRASILEIRA DEFRONTA-SE COM DESAFIOS RELACIONADOS À SUA 

CAPACIDADE DE ASSEGURAR UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E GARANTIR O 
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BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. DIANTE DESTA SITUAÇÃO, OS MICROS E PEQUENOS 

EMPREENDEDORES NECESSITAM DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL E É 

IMPRESCINDÍVEL QUE DESENVOLVAM NOVAS COMPETÊNCIAS. O CURSO 

CONSISTIRÁ NA TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA 

HORÁRIA DE 66 HORAS/AULA EM SALA DE AULA. INCLUINDO A AULA INAUGURAL E 

A AULA DE ENCERRAMENTO, QUE CONTA COM 6 HORAS/AULA; O CURSO TERÁ 

MAIS QUINZE ENCONTROS PARA A MINISTRAÇÃO DE CINCO MÓDULOS, 

DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE MANEIRA: GESTÃO DE NEGÓCIOS, 08 HORAS/AULA; 

GESTÃO COMERCIAL, 12 HORAS/AULA; GESTÃO FINANCEIRA, 20 HORAS/AULA; 

GESTÃO DE PESSOAS, 08 HORAS/AULA; E, GESTÃO ESTRATÉGICA, 12 

HORAS/AULA. NA AULA DE ENCERRAMENTO, OS PARTICIPANTES TERÃO A 

OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS AOS COLEGAS 

DE SALA; E, SÃO CONVIDADOS A CONTRIBUÍREM COM UMA AÇÃO SOCIAL, COM 

DONATIVOS OU EM DINHEIRO, EM BENEFÍCIO DE UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE 

LOCAL ESCOLHIDA PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES. POR FIM, HAVERÁ 

ATENDIMENTO PARTICULAR (CONSULTORIA) AOS EMPREENDEDORES QUE 

ESTIVEREM PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. NA MODALIDADE À 

DISTÂNCIA HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO, VIA INTERNET, DO CONTEÚDO 

PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 68 HORAS/AULA DISTRIBUÍDAS EM 

CINCO MÓDULOS. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES 

EM CADA MÓDULO, PRESTANDO TUTORIA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO DE 

FÓRUNS, RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS E PODERÁ PRESTAR ATENDIMENTOS AOS 

EMPREENDEDORES DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO. AO FINAL DE CADA 

CURSO PRESENCIAL OCORRERÁ A CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS 

AOS CONCLUINTES DO CURSO, REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, OU EM LOCAL APROPRIADO NA CIDADE ONDE O CURSO 

FOI REALIZADO. PARA A MODALIDADE À DISTÂNCIA, OS CERTIFICADOS SERÃO 

DISPONIBILIZADOS VIA SITE. DESSA FORMA, O PROJETO CONTRIBUIRÁ COM O 

SUCESSO PARTICULAR DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS PELOS 

EMPREENDEDORES, POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 

ADMINISTRATIVO AO EMPREENDEDOR, E CONCOMITANTEMENTE, FORTALECERÁ 

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO, POR MEIO DA GERAÇÃO 

DE EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA, FORTALECIMENTO AS ATIVIDADES 

EMPREENDEDORAS NOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE 

DE VIDA E PROMOVER O BEM-ESTAR SOCIAL. 
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PROJETO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: CAPACITAÇÃO E 

CONSULTORIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL A MICRO, PEQUENO, MÉDIO E 

INFORMAIS EMPREENDEDORES, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E À 

DISTÂNCIA 

1Daniel de Barros, 1 Marli Verni, 3 Natália Martinêz Ambrogi Woitas, 3  Matheus Coli 
Pires, 3  Guilherme Rubim Davoglio, 4  Fabrizzio Pagnin, 4 Larissa Renata 
Barsanelli, 4 Matheus Moreira Dias da Silva, 4,5  Larissa Renata Barsanelli 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação e Empreendedorismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02033  

 
O projeto tem por escopo oferecer ao micro, pequeno e médio empreendedores, 

bem como aos informais, cursos de capacitação em gestão empresarial, na 

modalidade presencial e no ensino à distância, e consultorias. O intuito é promover 

o desenvolvimento em Londrina e região, fortalecendo as atividades econômicas, 

visando à criação de empregos, geração de renda e formalização de empresas. A 

sociedade brasileira se depara com desafios relacionados à sua capacidade de 

assegurar um crescimento sustentável e garantir o bem-estar da população. 

Expostos à concorrência acentuada no atual mundo globalizado, os micro e 

pequenos empreendedores são impelidos a mudanças de atitude para se manterem 

no mercado. Assim, a orientação empresarial se faz vital. O curso tem carga horária 

de 66 horas/aula na modalidade presencial, incluindo a aula inaugural e a de 

encerramento, que juntas contabilizam 6 horas/aula. Conta também com mais 

quinze encontros ministrados em cinco módulos: gestão de negócios (12 

horas/aula), gestão comercial (8 horas/aula), gestão financeira (20 horas/aula), 
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gestão de pessoas (8 horas/aula) e gestão estratégica (12 horas/aula). Na aula de 

encerramento, os participantes têm a oportunidade de apresentar seus produtos ou 

serviços aos colegas de sala. Aqueles que fazem o curso são convidados a 

organizar uma ação social, com donativos ou em dinheiro, em benefício de uma 

instituição de caridade local escolhida por eles próprios. Por fim, haverá 

atendimento particular (consultoria) aos empreendedores que estiverem 

participando do curso de capacitação. Na modalidade à distância haverá 

disponibilização, via internet, do conteúdo programado em uma carga horária de 68 

horas/aula distribuídas nos mesmos cinco módulos do curso presencial. Aqui o 

acompanhamento do desempenho dos participantes em cada módulo é feito em 

tutoria, à distância, pelo monitoramento dos fóruns, resolvendo dúvidas, atendendo 

e amparando os empreendedores. Ao final de cada curso presencial ocorrerá a 

cerimônia de entrega dos certificados aos concluintes do curso, realizada nas 

instalações da UEL ou em local apropriado na cidade onde o curso foi realizado. 

Para a modalidade à distância, a disponibilização dos certificados é pelo site.  

Ressalta-se que o projeto contribui com o sucesso particular das atividades 

econômicas desenvolvidas pelos empreendedores por meio da capacitação 

disseminação do conhecimento administrativo. Concomitantemente, a região em 

que o participante do curso se insere também é beneficiada. Os resultados são 

refletidos no desenvolvimento econômico-social da região, por meio da geração de 

emprego e de renda, com o fortalecimento das atividades empreendedoras nos 

municípios. Acaba, por fim, atingindo o escopo de melhorar a qualidade de vida da 

sociedade.  

 

Agradecimentos: UEL e SETI. 
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PROJETO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: CAPACITAÇÃO E 

CONSULTORIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL A MICRO, PEQUENO, MÉDIO E 

INFORMAIS EMPREENDEDORES, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

1Daniel de Barros, 1 Marli Verni, 3 Natália Martinêz Ambrogi Woitas, 3  Matheus Coli 
Pires, 3  Guilherme Rubim Davoglio, 4,5  Fabrizzio Pagnin, 4 Larissa Barsanelli, 4 

Matheus Moreira Dias da Silva, 3  Natália Martinêz Ambrogi Woitas 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação e Empreendedorismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02033  
 

 
O OBJETIVO GERAL DESTE PROJETO É OFERECER AO MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVÍDUAL (MEI), MICRO, PEQUENO, MÉDIO E INFORMAIS 

EMPREENDEDORES O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL, NA FORMA PRESENCIAL E NA FORMA EAD (ENSINO A 

DISTÂNCIA), E CONSULTORIAS GRATUITAS, COM O INTUITO DE PROMOVER 

O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE LONDRINA, MEDIANTE A 

CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A EMPREENDEDORES PARA FORTALECER 

AS ATIVIDADES ECONÔMICAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE EMPREGO, A 

GERAÇÃO DE RENDA E CRIAÇÃO DE EMPRESAS. A CONCORRÊNCIA 

ECONÔMICA EM ÂMBITO MUNDIAL TEM FRAGILIZADO A SITUAÇÃO DOS 

MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS, QUANDO NOVOS 

PRODUTOS SÃO DISPONIBILIZADOS NO MERCADO, COM TECNOLOGIAS 

MODERNAS, DESIGN ATRAENTE, SE PROPONDO ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES COM MAIS FACILIDADES, E, ALÉM 
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DISSO, COM PREÇOS SEDUTORES. A SOCIEDADE BRASILEIRA DEFRONTA-

SE COM DESAFIOS RELACIONADOS À SUA CAPACIDADE DE ASSEGURAR 

UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E GARANTIR O BEM-ESTAR DA 

POPULAÇÃO. DIANTE DESTA SITUAÇÃO, OS MICROS E PEQUENOS 

EMPREENDEDORES SÃO IMPELIDOS A MUDANÇAS DE ATITUDES, PARA 

TANTO NECESSITAM DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL. O CURSO CONSISTE 

NA TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA 

DE 66 HORAS/AULA EM SALA DE AULA, INCLUINDO A AULA INAUGURAL E A 

AULA DE ENCERRAMENTO, QUE CONTA COM 6 HORAS/AULA; O CURSO 

TERÁ MAIS QUINZE ENCONTROS PARA A MINISTRAÇÃO DE CINCO 

MÓDULOS, SENDO ELES: GESTÃO DE NEGÓCIOS, 12 HORAS/AULA; GESTÃO 

COMERCIAL, 8 HORAS/AULA; GESTÃO FINANCEIRA, 20 HORAS/AULA; 

GESTÃO DE PESSOAS, 8 HORAS/AULA; E, GESTÃO ESTRATÉGICA, 12 

HORAS/AULA. NA AULA DE ENCERRAMENTO, OS PARTICIPANTES TERÃO A 

OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS AOS 

COLEGAS DE SALA;  TAMBEM SÃO CONVIDADOS A CONTRIBUÍREM COM 

UMA AÇÃO SOCIAL, COM DONATIVOS OU EM DINHEIRO, EM BENEFÍCIO DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE LOCAL ESCOLHIDA PELOS PRÓPRIOS 

PARTICIPANTES. POR FIM, HAVERÁ ATENDIMENTO PARTICULAR 

(CONSULTORIA) AOS EMPREENDEDORES QUE ESTIVEREM PARTICIPANDO 

DO CURSO. NA MODALIDADE À DISTÂNCIA HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO, VIA 

INTERNET, DO CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 68 

HORAS/AULA DISTRIBUÍDAS EM CINCO MÓDULOS. ACOMPANHAMENTO DO 

DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES EM CADA MÓDULO, PRESTANDO 

TUTORIA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO DE FÓRUNS, RESOLUÇÃO DE 

DÚVIDAS E PODERÁ PRESTAR ATENDIMENTOS AOS EMPREENDEDORES 

DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO. AO FINAL DE CADA CURSO 

PRESENCIAL OCORRERÁ A CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS 

AOS CONCLUINTES DO CURSO, REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, OU EM LOCAL APROPRIADO NA 

CIDADE ONDE O CURSO FOI REALIZADO. PARA A MODALIDADE À 

DISTÂNCIA, OS CERTIFICADOS SERÃO DISPONIBILIZADOS ONLINE. SENDO 

ASSIM, O PROJETO CONTRIBUIRÁ COM O SUCESSO PARTICULAR DAS 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS PELOS EMPREENDEDORES, 

POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E 

ECONOMICO  AO EMPREENDEDOR TENDO COMO CONSEQUENCIA O 

FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA REGIONAL, 

GERANDO RENDA E EMPREGO E POR CONSEQUENCIA UM MAIOR E 

MELHOR BEM ESTAR SOCIAL. 

 

Agradecimentos: UEL e SETI. 

 

  



464 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

PROJETO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: CAPACITAÇÃO E 

CONSULTORIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL A MICRO, PEQUENO, MÉDIO E 

INFORMAIS EMPREENDEDORES, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

1Daniel de Barros, 1 Marli Verni, 3 Natália Martinêz Ambrogi Woitas, 3  Matheus Coli 
Pires, 3  Guilherme Rubim Davoglio, 4  Fabrizzio Pagnin, 4 Larissa Barsanelli, 4 

Matheus Moreira Dias da Silva, 3,5  Guilherme Rubim Davoglio 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 3 Técnico da Universidade 
Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Educação e Empreendedorismo 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 02033  
 

 
O OBJETIVO GERAL DESTE PROJETO É OFERECER AO MICRO, PEQUENO, 

MÉDIO E INFORMAIS EMPREENDEDORES, CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM 

GESTÃO EMPRESARIAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, E 

CONSULTORIAS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA 

REGIÃO DE LONDRINA, FORTALECENDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS, 

VISANDO A CRIAÇÃO DE EMPREGO, A GERAÇÃO DE RENDA E 

FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS. A CONCORRÊNCIA ECONÔMICA EM 

ÂMBITO MUNDIAL TEM FRAGILIZADO A SITUAÇÃO DOS MICROS E 

PEQUENOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS, QUANDO NOVOS 

PRODUTOS SÃO DISPONIBILIZADOS NO MERCADO, COM TECNOLOGIAS 

MODERNAS, DESIGN ATRAENTE, SE PROPONDO ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES COM MAIS FACILIDADES, E, ALÉM 

DISSO, COM PREÇOS SEDUTORES. A SOCIEDADE BRASILEIRA DEFRONTA-

SE COM DESAFIOS RELACIONADOS À SUA CAPACIDADE DE ASSEGURAR 
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UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E GARANTIR O BEM-ESTAR DA 

POPULAÇÃO. DIANTE DESTA SITUAÇÃO, OS MICROS E PEQUENOS 

EMPREENDEDORES SÃO IMPELIDOS A MUDANÇAS DE ATITUDES, PARA 

TANTO NECESSITAM ESTAR SEMPRE ATENTOS ÀS MUDANÇAS OCORRIDAS 

NO MERCADO E SEMPRE SE CAPACITANDO. O CURSO CONSISTIRÁ NA 

TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 

66 HORAS/AULA EM SALA DE AULA. INCLUINDO A AULA INAUGURAL E A 

AULA DE ENCERRAMENTO, QUE CONTA COM 6 HORAS/AULA; O CURSO 

TERÁ MAIS QUINZE ENCONTROS PARA A MINISTRAÇÃO DE CINCO 

MÓDULOS, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE MANEIRA: GESTÃO DE NEGÓCIOS, 

12 HORAS/AULA; GESTÃO COMERCIAL, 8 HORAS/AULA; GESTÃO 

FINANCEIRA, 20 HORAS/AULA; GESTÃO DE PESSOAS, 8 HORAS/AULA; E, 

GESTÃO ESTRATÉGICA, 12 HORAS/AULA. NA AULA DE ENCERRAMENTO, OS 

PARTICIPANTES TERÃO A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SEUS 

PRODUTOS OU SERVIÇOS AOS COLEGAS DE SALA; E, SÃO CONVIDADOS A 

CONTRIBUÍREM COM UMA AÇÃO SOCIAL, COM DONATIVOS OU EM 

DINHEIRO, EM BENEFÍCIO DE UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE LOCAL 

ESCOLHIDA PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES. POR FIM, HAVERÁ 

ATENDIMENTO PARTICULAR (CONSULTORIA) AOS EMPREENDEDORES QUE 

ESTIVEREM PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. NA MODALIDADE 

À DISTÂNCIA HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO, VIA INTERNET, DO CONTEÚDO 

PROGRAMADO EM UMA CARGA HORÁRIA DE 68 HORAS/AULA DISTRIBUÍDAS 

NOS MESMOS CINCO MÓDULOS DO ENSINO PRESENCIAL. HAVERÁ AINDA 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES EM CADA 

MÓDULO, PRESTANDO TUTORIA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO DE 

FÓRUNS, RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS E, AINDA, ATENDIMENTOS AOS 

EMPREENDEDORES DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO. AO FINAL DE 

CADA CURSO PRESENCIAL OCORRERÁ A CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS 

CERTIFICADOS AOS CONCLUINTES DO CURSO, REALIZADA NAS 

INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, OU EM LOCAL 

APROPRIADO NA CIDADE ONDE O CURSO FOI REALIZADO. PARA A 

MODALIDADE À DISTÂNCIA, OS CERTIFICADOS SERÃO DISPONIBILIZADOS 

VIA INTERNET. SENDO ASSIM, O PROJETO TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR 



466 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

COM O SUCESSO PARTICULAR DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

DESENVOLVIDAS PELOS EMPREENDEDORES, POR MEIO DA 

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO ADMINISTRATIVO AO 

EMPREENDEDOR, E CONCOMITANTEMENTE, FORTALECERÁ O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO, POR MEIO DA 

GERAÇÃO DE EMPREGO E DE RENDA, FORTALECENDO AS ATIVIDADES 

EMPREENDEDORAS NOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS A MELHORAR A 

QUALIDADE DE VIDA DE TODA A SOCIEDADE. 

 

Agradecimentos: UEL e SETI. 
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 PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RECICLAGEM E PRODUÇÃO DE 

HORTALIÇAS E FRUTAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

COMUNIDADE DE LONDRINA 

1 Cristiane de Conti Medina, 4,5 Rafaela de Paula Maestro 
 

 
Área Temática: Meio Ambiente 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1642 
 
O desenvolvimento sustentável é muito importante para a relação "homem-

natureza". Assim, todo processo educativo deveria ser voltado para a 

conscientização da importância do meio ambiente e da produção de alimentos 

saudáveis e de qualidade. Nas últimas décadas o conceito de preservação do meio 

ambiente vem sendo disseminado pelo mundo. Os recursos naturais devem ser 

usados sem desperdício, de forma a não esgotá-los para as futuras gerações, os 

materiais usados devem ser reciclados, evitando assim produção excessiva de lixo, 

o lixo orgânico pode ser transformado em compostagem, para a produção orgânica 

de alimentos saudáveis e para produzir em hortas alimentos de qualidade, sem a 

utilização de agrotóxicos, essas ideias devem ser trabalhadas também com 

crianças, para torná-las adultos responsáveis. O projeto visa mostrar para crianças 

e adolescentes a importância da participação nesse processo de separação de 

rejeitos, coleta de recicláveis, uso consciente de recursos naturais, e na produção 

de hortaliças e frutas orgânicas. Crianças e adolescentes que frequentam a 

instituição Casa Acolhedora, que fica localizada no bairro Parque Universidade, 

localizado na região oeste do município de londrina, participam de oficinas de 

educação ambiental, assistem palestras e filmes sobre a importância do meio 

ambiente, sobre os recursos naturais e como o uso consciente desses recursos e 

os cuidados com a natureza podem favorecer a vida deles, de suas famílias e das 
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futuras gerações. Realizam também atividades como teatro e desenho, mostrando 

o que aprenderam sobre o tema. Fazem também oficinas de reciclagem de garrafas 

plásticas, transformando em brinquedos ou em vasos para uma horta vertical, que 

é cultivada na instituição. As crianças participam do cultivo da horta que gera 

alimentos para as refeições, desde o plantio, irrigação até a colheita, de frutas, 

legumes e verduras, produzindo, adubos através de compostagem do lixo orgânico, 

produtos orgânicos para controle de formigas, lesmas e outras pragas. Desta forma 

essas crianças e adolescentes aprendem a cultivar e consumir produtos saudáveis, 

aprendem a importância de produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, consomem 

os alimentos que produziram com o próprio esforço, e podem reproduzir o que 

aprenderam em casa e na comunidade, ensinando outras pessoas. O projeto tem 

como objetivo auxiliar na educação ambiental das crianças e adolescentes que 

frequentam a Casa Acolhedora no contra turno escolar, com benefícios para a 

comunidade e para futuras gerações.  

Agradecimentos: A coordenadora do projeto, professora Cristiane de Conti 

Medina, a diretora da Casa Acolhedora, Joseane, pela oportunidade da 

realização do projeto. 
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PROJETO DE EXTENSÃO NATAÇÃO PARA TODOS – SEGUNDA FASE 

 

1, 2 Márcia Greguol, 3Guilherme do Prado Burgo Correa, 3Eduardo Thomaz de 
Oliveira, 1 Larissa Bobroff Daros 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Apresentador, 3 Graduandos 

do Curso de Educação Física Bacharelado/UEL 
 

Área Temática: Saúde Humana 
  
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01729 
 

 
A prática de atividade física é de fundamental importância para o desenvolvimento 

da aptidão física voltada à saúde de crianças e adolescentes. A natação para jovens 

com deficiência, além de promover a inclusão social, pode trazer vários benefícios 

para os praticantes. As propriedades da água promovem relaxamento, melhora da 

condição respiratória, força e amplitude de movimento. Além disso, é na água que 

seus corpos ficarão livres de próteses e órteses, em geral necessárias para a 

locomoção terrestre. O objetivo do projeto é oferecer a crianças e adolescentes com 

deficiência aulas de natação, numa perspectiva lúdica e inclusiva, de forma a 

aprimorar seu convívio social, além de promover melhora do sua aptidão física por 

meio do exercício realizado na água. As aulas, oferecidas desde fevereiro de 2009, 

ocorrem uma vez por semana e contam atualmente com 47 crianças com idades 

entre os 2 e os 16 anos, com deficiência visual, motora, intelectual ou múltipla. O 

projeto conta com a participação de graduandos dos cursos de Educação Física e 

Esporte da UEL, que atuam como estagiários e podem vivenciar de maneira prática 

a atuação junto a pessoas com deficiência. As avaliações dos alunos são feitas por 

meio de registros individuais, de acordo com as possibilidades de movimento de 
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cada aluno e levam em conta a adaptação ao meio líquido, o controle respiratório, 

a propulsão independente e os nados propriamente ditos, além de aspectos 

relacionados ao convívio social entre as crianças. Pelo que pôde ser observado, 

todos as crianças apresentaram melhoras qualitativas na execução das habilidades 

no meio líquido, cada qual dentro de suas potencialidades diferenciadas. A maioria 

realiza algum tipo de propulsão independente, exceto aqueles com restrições 

motoras espástica de maior abrangência. Os pais relatam que as crianças 

demonstram grande prazer em frequentar as aulas de natação e que esta prática 

fez com que eles se tornassem mais independentes. As aulas de natação oferecidas 

no projeto Natação para Todos até o presente momento têm se mostrado de grande 

utilidade para a aquisição de habilidades motoras aquáticas, melhora da aptidão 

física e dos relacionamentos sociais das crianças com deficiência atendidas. 
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PROJETO DE EXTENSÃO “SUBPROGRAMA INCUBADORA DOS DIREITOS 

SOCIAIS – PATRONATO”: UMA ANÁLISE DA RELEVÂNCIA NO SETOR 

PEDAGÓGICO NO PATRONATO PENITENCIÁRIO DE LONDRINA 

 

 1Ana Lucia Ferreira da Silva,  2Aline Oliveira Gomes da Silva, 2Juliana Bicalho de 

Carvalho Barrios  3Alinne Garcia Cavagnari, 3,5Nayara Aparecida dos Santos 

Almeida, 4 Jussara Aparecida Jacob    

 
1Professora da Universidade Estadual de Londrina 2Profissional recém-formada 

em Pedagogia,      3Estagiária de pedagogia 4Pedagoga do quadro próprio do 

Estado 5Apresentadora 

 
 

Área Temática: Direitos humanos e Justiça 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01926 
 
O grande objetivo da educação é o desenvolvimento do indivíduo ao nível de todas 

as facetas da sua personalidade, para conseguir seguir um caminho digno e 

construir uma vida com base no sonho de cada um. O aprendizado é algo que, sem 

dúvida, leva os sujeitos ao conhecimento de direitos que cada um possui, é algo 

que o sujeito terá ao longo da vida. A educação capacita as pessoas com o 

conhecimento, de que cada uma precisa para construir um futuro melhor. Percebe-

se que a medida em que aprende, conhece e, ao conhecer, pode intervir e modificar 

os rumos de sua história. O setor pedagógico do Patronato Penitenciário de 

Londrina atende a todas as entrevistas iniciais, visando conhecer o grau de 

escolaridade de todos os beneficiários atendidos pela unidade. O objetivo principal 

é orientar, acompanhar e buscar vagas em cursos profissionalizantes, de 

capacitação e, principalmente, escolarização para os beneficiários que têm ou não 
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a Medida Educativa como condição de pena a cumprir. Estabelece parcerias com 

estabelecimentos que ofertam educação formal, não formal e profissionalizante, 

para aquelas pessoas beneficiadas com a possibilidade de cumprir sua pena ou 

medida através de processo de desenvolvimento educativo. Oferece suporte e 

apoio para que os beneficiários se insiram e se mantenham nas políticas públicas 

de educação e trabalho. Para que tal realidade se concretize, é necessário uma 

equipe atuante de Pedagogos e estagiários, visto que a demanda do Patronato é 

bastante intensa e diversificada. O subprograma “Incubadora dos Direitos Sociais – 

PATRONATO”, veio atender a estas expectativas e somar esforços na 

concretização de um trabalho pedagógico por excelência. A chegada das novas 

Pedagogas e estagiárias fortaleceu o andamento das atividades, pois, o setor pode 

contar com quatro novas pessoas capacitadas. Os prejuízos decorrentes da 

interrupção do trabalho realizado pelo Projeto e mesmo para o setor da Pedagogia 

seriam inúmeros. Os assistidos deixariam de ter uma assistência qualificada e não 

seriam propiciados aos mesmos inúmeros benefícios que o auxiliariam na 

qualificação profissional e sua consequente inserção ao mercado de trabalho. Além 

do acúmulo de trabalho que ficaria sob a responsabilidade de uma única Pedagoga. 

Ao obter o seu benefício para o Regime Aberto ou Liberdade Condicional, o 

beneficiário retorna para a comunidade a que pertence e, cabe ao profissional 

Pedagogo, ser o articulador e facilitador desse processo no que se refere à 

escolarização, formação profissional e inserção no mercado de trabalho. Nesse 

contexto, e com as parcerias articuladas, estaremos o setor da Pedagogia no 

Patronato vem propiciando aos egressos sua inserção ao mercado de trabalho e o 

resgate à sua cidadania, fatores estes, que sem o excelente trabalho das 

Pedagogas e estagiárias do Projeto desenvolvido por meio da UEL, somados ao 

trabalho da Pedagoga da unidade, seriam humanamente difíceis de serem 

realizados.  

 
Agradecimentos: (Equipe do Patronato Penitenciário de Londrina e à SETI) 
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PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E READEQUAÇÃO 

ARQUITETÔNICA DA BIBLIOTECA DO IEEL  

1 Rovilson José da Silva,1Teba Silva Yllana, 2 Adrielly Rocateli, 2 Felipe Martins 
Menck, 2 Giovana Takahashi de Oliveira. 

 
1 Professores da Universidade Estadual de Londrina (Pedagogia e Arquitetura), 
2 Bolsistas de extensão graduandos (Pedagogia e Arquitetura) da Universidade 

Estadual de Londrina. 
 

 
Área Temática: EDUCAÇÃO 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1654 
 
 

 Desde 2012 o projeto de extensão “Formação do Mediador de Leitura em Escola 

Pública”, desenvolve-se no Instituto Estadual de Educação de Londrina (IEEL) a 

proposta de restruturação arquitetônica da biblioteca, associada à mediação 

pedagógica da leitura, visando à formação de leitores. O Projeto possui cunho 

interdisciplinar, pois reúne três áreas: arquitetura, biblioteconomia e educação. 

Após três anos de estudos, visitas, levantamento de dados e diálogo com a 

instituição, em agosto de 2015, foi apresentada à comunidade escolar a primeira 

versão do Projeto Executivo para reforma e readequação arquitetônica da 

biblioteca que teve contato com o projeto e fez observações para que fossem 

adequados alguns aspectos do mesmo. Após essa etapa, os alunos 

extensionistas incorporaram as sugestões feitas pela comunidade ao Projeto. A 

finalização do Projeto se deu por meio das orientações dos professores, da 

bibliografia consultada, além de visitas e estudos no espaço a ser reformado. O 

Projeto apresentado parte da premissa que a biblioteca da escola torna-se um 

recurso fundamental para a formação do leitor e, portanto, deve oferecer 
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instalações espaciais adequadas a essa função, permitindo acesso; iluminação e 

ventilação adequados. Outro aspecto apresentado pelo Projeto Executivo refere-

se à mobília e equipamentos que dão suporte à leitura e à pesquisa. O espaço 

da biblioteca proporciona a integração das áreas do conhecimento, a convivência 

entre os usuários, de modo que haja diálogo entre atividades relativas ao ensino 

e à vivência dos alunos. Portanto, organizou-se um projeto de reforma da 

biblioteca que contemplasse dois tipos de ambiente: formal e informal, que podem 

ser internos ou externos. A maior parte da ambientação interna foi composta 

pelas chamadas zonas formais, ou seja, espaços tradicionais, tais como: 

recepção, área de acervo, pesquisa, etc.; mas também por ambientes onde se 

poderá usar informalmente de modo coletivo, em aula e ou discussões em grupo 

etc. Os espaços externos também são concebidos como lugares que completam 

as atividades pedagógicas da biblioteca e da instituição, pois estão estruturados 

para estimular o diálogo, a troca, a informalidade, a leitura etc. Em dezembro de 

2015, o Projeto foi entregue em versão definitiva à instituição escolar que o 

protocolou no Núcleo Regional de Ensino (NRE/Londrina) a fim de pleitear 

recursos para execução do Projeto.  

Agradecimentos: Bolsa PROEX 
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Projeto Integra – Ação Sorriso: relato de experiência de ação extensionista 

na formação social de alunos de odontologia e prevenção a cárie em 

crianças em situação de vulnerabilidade social. 

 

1 Solange de Paula Ramos, 2 Igor Renan Zen, 4 Lorena Beatriz scudeller, 4 Talita 
Scaraboto 4 Camila Salvador Sestatio , 4 Valéria Pellizzaro, ,5 Jailton Luiz Moreira 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2EMATER/Londrina, 3 Técnico 
da Universidade Estadual de Londrina, 4 Discente de Graduação da Universidade 

Estadual de Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática:Saúde Humana  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL):01987-INTEGRA: AÇÃO 
SORRISO  
 

 
Dentro das universidades as práticas de atividades de pesquisa, ensino e extensão 

devem estar interligadas na construção do conhecimento acadêmico e formação 

social do aluno, para capacitação na prática profissional e cidadã com a sociedade. 

Em janeiro de 2014, o Projeto Integra iniciou o subprograma Ação Sorriso – 

programa de saúde bucal integral, que tem foco na prevenção da cárie dentária na 

comunidade atendida pela Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos. O 

projeto integrou alunos de Odontologia às atividades socioeducativas desenvolvidas 

na Instituição, inserindo conceitos de prevenção a cárie em oficinas educativas, 

eventos culturais (Trote solidário, festa de Páscoa e Junina, Dia das Crianças, 

campanha de Natal) contextualizando a Odontologia na rotina de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As oficinas e eventos 

familiarizaram as crianças com os cuidados em saúde, permitindo que todas as 85 

crianças atendidas pela Casa Acolhedora fossem submetidas a tratamento 
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odontológico. Desde o início das atividades do Subprojeto Ação Sorriso, 103 

crianças foram atendidas, sendo que 80 permanecem matriculadas no projeto e 53 

estão em fase de manutenção da prevenção, sem relato de novos episódios ou 

recidivas de cárie. Em 2015 foram realizados 186 atendimentos (2,3 ± 2,0 por 

criança) e 452 procedimentos. Os procedimentos mais frequentes foram selantes 

(n=117, 25,8%), profilaxia (90, 19,9%), aplicação de flúor (n=55, 12%) e 

restaurações (n=54, 11,9%). Os resultados sugerem que as atividades sócio-

culturais envolvendo conceitos de odontologia promoveu aderência ao tratamento 

odontológico contribuindo para a alta frequência de procedimentos preventivos em 

relação aos restauradores. 

Palavras-chave: educação em saúde pública, saúde coletiva, tratamento dental  

 

Agradecimentos: (ex: Fundação Araucária pela concessão de bolsa) 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

PROJETO PARTICIPATIVO NO ESCRITÓRIO MODELO OCAS-UEL 

Rovenir Bertola Duarte1, Karolina Brambilla 2.3 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentador 
 
 

Área Temática: Trabalho 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01939 
 
Inspirado pelos estudos sobre as inter-relações pessoa-ambiente, o Projeto 

Participativo (ou Participatory Design - PD) busca desenvolver projetos mais 

próximos das necessidades e desejos dos usuários. O OCAS, um Escritório Modelo 

de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) conceituado pela Federação Nacional dos 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo e cadastrado como projeto de extensão 

universitária, busca através de gestão estudantil estimular nos alunos 

responsabilidade, iniciativa e consciência social. O Ocas desenvolve projetos de 

caráter participativo desde 2004, este estudo trata de dois dos trabalhos em 

desenvolvimento pelo escritório atualmente voltados para espaços públicos. O 

primeiro, iniciado em 2015, localiza-se no Centro de Ciências Humanas (CCH - 

UEL), trata-se do projeto de uma pequena praça que irá interligar a réplica da 

primeira Capela da cidade e a Casa do Pioneiro. Esta praça comporá uma zona 

especial no Campus que remeterá a uma parte da história de Londrina e servirá 

como atrativo para visitantes, além de ser destinada para o uso da comunidade da 

UEL. Os instrumentos participativos utilizados neste trabalho foram: estudos de 

fluxos, mapa comportamental e entrevistas semiestruturadas com usuários de 
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espaços adjacentes. O segundo projeto, iniciado em 2016, refere-se a uma 

intervenção nos espaços residuais de uma passarela localizada na Av. Brasília, 

bairro Vila Yara em Londrina. Propõe-se nestes espaços algo como pocket parks, 

com o intuito de criar atrativos para sua utilização pela comunidade. Solicitado pelo 

presidente deste bairro, espera-se gerar um espaço público de lazer que amenize 

alguns problemas encontrados na passarela, diretamente ligados ao elevado grau 

de rejeição da comunidade. Até o momento, foi utilizado como instrumento 

participativo diálogos em grupo, baseado no wish poem, onde todos presentes 

puderam expor suas ideias e opiniões de maneira livre. Estes diálogos foram 

realizados na Escola Estadual João Sampaio, com alunos entre 9 a 12 anos, e no 

programa Vida Ativa, moradores do bairro idosos entre 50 a 80 anos. Com este 

último grupo também foi aplicado o instrumento do walkthrough, quando alguns 

idosos percorreram a passarela e foram expondo suas observações de diferentes 

pontos durante o percurso. As duas experiências mostraram algumas dificuldades, 

como a heterogeneidade de idades, gostos, grau de escolaridade e etc. Por esta 

razão foi necessária a escolha de instrumentos participativos que se adequam ao 

lugar e aos usuários, com cautela para preservar a horizontalidade nas relações, 

pois garantir a confiança é fundamental para que as respostas sejam as mais 

sinceras possíveis. Os resultados obtidos mostraram a dificuldade dos usuários em 

imaginar como esses espaços podem ser melhor aproveitados arquitetonicamente, 

obrigando pensar exercícios que insiram outras referências e ter atenção a detalhes 

que possam ser interpretados, que extrapolem aspetos como limpeza ou 

iluminação. 

 
 

Agradecimentos:  Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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PROJETO PATRONATO E A ASSESSORIA JURÍDICA AOS BENEFICIÁRIOS 
 
 

1 Luciana do Carmo Neves, 2 Bruno Giovanni Requena Fogaça, 2 Pérola Amaral 
Tiosso, 2 Tassiane Vivian Beme 3 João Paulo Sacchetto, 3 Layane Marques 

Joaquim, 3 Mariano Antunes de Morais 
 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2 Profissional recém-formado 
em Direito, 3 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina 

 
Área Temática: Segurança Pública e Defesa Social 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01926 
 
O Patronato Penitenciário de Londrina é órgão de execução penal vinculado ao 

Departamento de Execuções Penais do Paraná – DEPEN, e tem a importante 

função de fiscalizar o cumprimento de penas privativas de liberdade em regime 

aberto; penas restritivas de direito; livramento condicional, suspensão condicional 

do processo e transações penais. 

O Patronato Penitenciário surgiu por meio de uma iniciativa da então Secretaria de 

Estado da Justiça do Paraná que, através de uma parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina, criou o “Projeto Albergado” com o intuito de atender egressos 

do sistema prisional e acompanhar os sentenciados que cumpriam pena em regime 

aberto, dando o primeiro passo para a criação do atual Patronato Penitenciário. Mais 

de dez anos depois, em 1977 devido ao reconhecimento de suas atividades e 

resultados, o projeto é reformulado e passa a se chamar “Programa Themis”, 

começando a funcionar em nível estadual. 

Com a edição da Lei 7.210/1984, a Lei de Execução Penal, que passa a determinar 

assistência aos egressos do sistema prisional e aos apenados, a Secretaria de 
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Estado da Justiça reformula novamente o projeto, e nasce o “Programa Pró – 

Egresso”, tratando-se de marco na história da execução penal no Paraná. 

O Projeto Patronato é fruto do convênio entre as seguintes entidades: Secretaria da 

Justiça do Governo do Paraná, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI), Universidade Estadual de Londrina e Universidade Sem Fronteiras. 

Este projeto contempla o setor Jurídico, que é composto por três advogados e três 

estagiários. As atividades do projeto se iniciaram no dia 01 de Outubro de 2014 com 

carga semanal de 40 horas para os recém-formados e 20 horas para os discentes, 

de segunda às sextas-feiras.  

O setor jurídico cumpre a função híbrida de fiscalizar o cumprimento da pena, bem 

como prestar assistência jurídica gratuita aos assistidos, que são aproximadamente 

1600 pessoas nos dias atuais.  

No âmbito da fiscalização o setor jurídico fica responsável pelo  cumprimento das 

intimações no perfil do Patronato via PROJUDI, dando conta das condições que os 

assistidos cumprem, além de realizar o atendimento semanal de assinatura e 

emissão e protocolo de Atestados de Comportamento e Regularidade (ACR). 

No que tange à assistência jurídica, são realizados o atendimento de dúvidas 

jurídicas, a entrevista do beneficiário quando de sua primeira apresentação para a 

explicação sobre o cumprimento das condições, bem como a elaboração de 

petições de remição, pedidos simples de alteração de pena, parcelamento de 

prestações pecuniárias e multas, isenção de custas processuais, progressão de 

regime, de extinção de pena, transferência de comarca, dentre outros. 

Anualmente, o setor realiza um “mutirão” de análises da possibilidade de concessão 

de indultos e comutações, sendo que todos os processos são analisados 

pormenorizadamente, sempre respeitando os requisitos para a assistência jurídica 

gratuita. 

No ano de 2015, o departamento realizou a análise de 1617 processos, sendo que 

mais 299 processos ficaram sob responsabilidade da Vara de execuções Penais e 

Medidas Alternativas. Desse total, foram concedidas 09 comutações aos 

beneficiários homens. Também foram 460 indultos concedidos a beneficiários 

homens e mais 32 indultos às beneficiárias mulheres, perfazendo uma taxa de 

arquivamento de aproximadamente 25% dos processos em andamento, os quais 

preencheram os requisitos do Decreto Presidencial nº. 8615/2015. 
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Projeto Pedagógico e comunidade escolar: eixos da coordenação 

do trabalho pedagógico escolar. 

1 Rosana de Sousa Pereira Lopes, 2 Gabriela Luiza Caldeira Casado 
3 Dayane dos Santos Chanan Costa,  

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina,  2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina; 3Apresentadora.  
 
 
Área Temática: Educação  
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1836 
 

 
RESUMO:  

O projeto  objetivou compreender e apoiar a atuação do pedagogo, do profissional 

na  função de coordenação do trabalho pedagógico escolar em unidades públicas 

de ensino, como parte das ações do projeto de extensão: Coordenação do trabalho 

pedagógico na escola pública. As ações extensionistas foram realizadas durante as 

três ultimas etapas do evento de extensão realizado em 2015, para a 

implementação e acompanhamento de estratégias pedagógicas dos coordenadores 

pedagógicos participantes, os  cursos de formação serão elaborados por meio do 

cotejamento de documentos legais e estudos teóricos  sobre projeto pedagógico, 

participação da comunidade escolar e  coordenação do trabalho pedagógico 

escolar. Após as realização do evento de formação   realizamos uma sistematização 

dos dados coletados durante a formação continuada, também foi realizado o 

cotejamento do resultado da  sistematização dos dados com  os estudos teórico e 

legais. As produções e texto de referencia foram  disponibilizadas aos participantes 

do evento de formação em 2016, por meio da plataforma MOODLE.  Houve a  
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participação de 82 pedagogos de unidades escolares púbicas da cidade de 

Londrina, redes estadual e municipais, Os objetivos foram: revelar as aproximações 

e distanciamentos entre as características (saberes e fazeres) que envolvem a 

organização do trabalho pedagógico escolar, prevista nos documentos cotejados e 

referenciais teóricos estudados,  e a problematização realizada através da descrição 

e caracterização apresentadas pelos participantes do projeto; contribuir para as 

reflexões a cerca da formação do pedagogo nos cursos de licenciatura; possibilitar 

aos profissionais em exercício na função de coordenação do trabalho pedagógico 

escolar, reflexões sobre suas ações e oportunidade de  (re) significá-las se 

necessário. contribuir para identificar e analisar as orientações legais que definem 

e  caracterizam a organização do trabalho pedagógico escolar principalmente 

através de publicações resultantes do projeto;  apoiar pesquisas de docentes e 

discentes  sobre a organização do trabalho pedagógicos nas instituições de ensino 

e na universidade; aproximação com o campo de atuação do pedagogo com vistas 

a promoção de das atividades extensionistas desta Universidade junto as unidades 

básicas de educação do município de Londrina  e  o enriquecimento curricular. 

Agradecimentos: ex: Fundação Araucária  e a Universidade Estadual de 

Londrina pela concessão de bolsa 
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PROPE – Programa de Permanência Estudantil e o Diálogo com a 

Comunidade Externa 

1Amanda Marcondes 2MargaridaCássia Campos 
1 Discente do 4º do Curso de Artes Cênicas na Universidade Estadual deLondrina. 

2Professora no curso de Licenciatura em Geografia e do curso de Especialização 
de Ensino de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. 

 
Área Temática: 
 
LEAFRO-Laboratório de estudos afro-brasileiros e africanos. Nº 01703 

Durante esse ano de participação no projeto LEAFRO - Laboratório de Cultura e 

Estudos Afro-brasileiros, nós estudantes bolsistas tivemos a oportunidade de 

participar de leituras e debates acerca a Cultura afro e da participação dos negros 

e negros na construção do Brasil. Como resultante desse processo de segregação 

racial ao longo dos séculos, vemos ainda hoje o afastamentos dos mesmos (as) dos 

espaços de formação superior e uma mínima representação nos espaços de poder. 

Minha atuação maior se deu no PROPE - Programa de Apoio ao Acesso e 

Permanência Estudantil, onde demos continuidade a essas discussões tendo como 

referência os dados presentes no livro O negro na Universidade, organizado pela 

Professora Doutora Maria Nilza da Silva e o Professor Doutor Jairo Queiroz 

Pacheco, ambos os professores aqui citados são da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e atuantes no curso de Ciências Sociais, no Centro de Ciências 

Humanas (CCH). O Prope é um programa que tem por objetivo desenvolver 

mecanismos pedagógicos e de assistência estudantil que respondam às demandas 

oriundas das alterações do perfil do estudante ingressante, no intuito de manter e 

aprimorar o nível de qualidade da formação universitária oferecida, e também os 

mecanismos de divulgação das condições de ingresso na universidade junto aos 

estudantes de escolas públicas da região. Sendo uma de suas atividades, a 
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promoção de visitas nos Colégios Estaduais de Londrina e Região para a divulgação 

das formas de acesso à Universidade Pública, bem como a apresentação do 

Sistema de Cotas (Implantados aqui em nossa Universidade no ano de 2004) e 

também algumas formas de apoio e permanência, tais como: o Cursinho pré-

vestibular gratuito, oferecido pela UEL e a moradia Estudantil, que destina 82 vagas 

para estudantes oriundos de outras cidades que apresentem uma baixa condição 

econômica para permanecerem dentro da Universidade. O que foi possível perceber 

durante nossas visitas é que há uma enorme incompreensão de grande parte dos 

(das) estudantes em relação às formas de acesso à universidade e também a 

respeito do funcionamento de uma Universidade Pública, uma vez em que o sistema 

de Cotas vem como uma forma de direito conquistado, dos mesmos (mas) de 

adentrarem de forma mais igualitária – uma vez que quando optam por entrarem 

por esse sistema os (as) interessados (as) disputam a vaga com outros (as) 

estudantes que tiveram, aparentemente, uma formação semelhante à sua – 

ampliando assim a possibilidade de adentrarem no Ensino Superior. Foi possível 

perceber também que os colégios periféricos, muitas vezes tinham menos 

conhecimento a respeito das informações citadas a cima, do que os colégios mais 

centrais, que por sua vez tinham mais proximidade com esses dados. Sendo assim, 

vejo minha participação dentro das atividades propostas por esses projetos  como 

sendo de grande valia, tanto para minha consciência enquanto estudante cotista, 

quanto para essa possibilidade de formação e abertura de diálogo com a 

comunidade externa, como espaços de construção de um pertencimento sobre os 

espaços públicos, no caso, os espaços de ensino público (colégios e universidades). 

Espaços esses e políticas essas que precisam ser mantidos e garantidos pelo 

Estado, a fim de construirmos uma sociedade menos desigual e representativa de 

fato. 

Agradecimentos: Agradeço primeiramente à Fundação Araucária, em 

segunda à Universidade Estadual de Londrina, junto ao PROPE e ao LEAFRO 

e em terceiro aos companheiros de debate e trabalho: Eduardo Borghi, Ana 

Paula, Villenon Edlon de Oliveira Almeida, Jéssica de Meira, Adrian Henrique 

Navarro De Souza, André Luiz Dias Caetano, Gabriel Henrique Camilo, Larissa 

Barroso Vicente, Lucas Eduardo Camargo Ramos, Tatiana Aparecida De 

Oliveira, Viviane M Melo Menezes Bernardes, Maicon Guilherme da Silva 
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Margarida Cássia Campos. 
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PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO DO SERVIÇO 

SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

1 Cláudia Neves da Silva, 2 Flavia Silva de Oliveira 
 

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina, 2  Discente de Graduação da 
Universidade Estadual de Londrina. 

Área Temática: Educação 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1848 
 
Durante o desenvolvimento do projeto de extensão estudei a possível contribuição 

do serviço social na área da educação através de entrevistas realizadas com os 

diretores das escolas municipais, indagando sobre a realidade social escolar, as 

demandas para o serviço social, como é a relação da escola, família, comunidade 

e como a escola lida com os problemas sociais. 

O cotidiano escolar enfrenta um conjunto de problemas sociais, exigindo a 

realização de um trabalho interdisciplinar com os demais profissionais que atuam 

na escola. A atuação do Assistente Social nas escolas públicas poderá contribuir 

para a ampliação da política educacional, uma vez que muitos problemas que 

ocorrem na escola são decorrentes de situações que nasceram fora dos muros 

escolares, Portanto, o profissional poderá favorecer o fortalecimento da gestão 

escolar, apresentando as considerações sobre suas atribuições e competências 

com a realidade escolar contemporânea. 

Tendo em vista que a educação é uma política pública de direito constitucional, 

deve, portanto, ser garantida não somente com a democratização do acesso do 

sujeito à educação, mas, sobretudo a qualidade do ensino, a fim de viabilizar o 

crescimento social e cultural do indivíduo enquanto cidadão. Neste sentido, 

acreditamos que o trabalho do assistente social na educação contribuirá para 
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propiciar uma educação de qualidade, trabalhando com os estudantes, docentes e 

comunidade. 

Palavras – Chave: Serviço Social. Política de Educação. Prática Profissional 
 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 

 

  



489 
 

Simpósio de Extensão Universitária “Por extenso” (5 : 2016 : Londrina, PR). - ISBN 978-85-7846-403-5 

 

 

“REDE PROMOVER VIDA” E NUPFAI: AÇÕES DE PROMOÇÃO DA VIDA, 

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E OUTRAS VIOLÊNCIAS EM ADAMANTINA/SP E 

TRAMAS ADJACENTES. 

1 Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos 2 Samanta Brollo Pereira 

 

1 Professora do Centro  Universitário de Adamantina, , 2 Discente de Graduação do 

Centro Universitário de Adamantina e apresentadora. 

 

Área Temática: Saúde 

 

O suicídio é um grave problema de Saúde Pública no Brasil. O comportamento 

suicida pode ser dividido em categorias: ideação suicida, tentativa de suicídio e 

suicídio consumado. As duas primeiras são importantes preditores de risco para 

suicídio, sendo o intervalo de tempo propício para prevenção. Este trabalho 

apresenta ações integradas em prol de intervenção em comportamentos suicidas 

(prevenção e pósvenção) objetivando promover saúde e prevenir sofrimentos mais 

graves e a consumação de suicídios e outras violências, ações estas originárias e 

intrinsicamente atreladas ao Serviço–Escola de Psicologia do Centro Universitário 

de Adamantina/SP, NUPFAI. A “Rede Promover Vida” é um espaço de interlocuções 

e ações que visa a ampliação de conhecimentos, competências e atitudes para a 

promoção da Saúde e Prevenção ao Suicídio e outras Violências. Auxilia pessoas 

em situação de risco através de atendimentos multiprofissionais. As ações são 

discutidas em reuniões periódicas, que variam de uma a quatro por mês, 

dependendo dos contextos, e contatos assistemáticos por pontos da rede. Está de 

acordo com as Diretrizes Nacionais de Prevenção ao Suicídio e com projetos que 

visam a prevenção da Violência e a construção de uma Cultura de Paz. Esta rede 
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teve sua origem em 2007, enquanto projeto de estágio supervisionado em 

Psicologia e uma pesquisa de doutorado vinculado a FAMERP (Faculdade de 

Medicina de S.J. do Rio Preto) e desde 2010 constituiu-se numa articulação entre 

profissionais e programas de várias áreas em rede, conjugando ações de 

secretarias municipais como de Saúde (CAPS, Estratégias de Saúde da Família, 

Vigilância Epidemiológica, Unidades Básicas de Saúde), Educação (Núcleo 

Especializado) e Assistência Social (CRAS, CREAS, CCJ); instituição acadêmica: 

Centro Universitário de Adamantina/SP, Pronto-Socorro, Santa Casa, Conselho 

Tutelar, Corpo de Bombeiros, Polícias, organizações da sociedade civil, entre 

outros, por vezes se estendendo a órgãos e profissionais de outros municípios. Há 

6 anos também acontecem encontros anuais marcando “10 de setembro”, dia 

mundial de prevenção do suicídio. Em sua 5ª edição (2016) o encontro “Por uma 

cultura de paz: ações de promoção da saúde, prevenção ao suicídio e outras 

violências” contou com mais de 250 participantes de 24 municípios. O Promover 

Vida recebeu verba do MS em 2013, está classificado para receber verbas do 

MEC/ProExt, recebeu moção de aplausos e reconhecimento da Câmara Municipal 

de Adamantina. As ações em rede tem se mostrado efetivas e, apesar da oferta de 

atendimentos ser aquém da demanda, tem sido compreendida como a melhor forma 

de qualificar os serviços ofertados. As ações pensadas e desenvolvidas pelos 

envolvidos na Rede “Promover Vida” ocorrem a partir da parceria e 

comprometimento dos profissionais, promove intervenções com impacto na 

comunidade e políticas públicas prestando relevantes serviços de extensão e 

também colaborando significativamente na qualificação dos profissionais em 

formação.  
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RELAÇÃO DO ESCRITÓRIO MODELO OCAS COM A COMUNIDADE INTERNA 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

1 Rovenir Bertola Duarte, 2,3 Gislaine de Souza Amaro Oliveira 

 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 5 Apresentador 

 

Área Temática: 

 

01939 (UEL): 

 

 

Este artigo relata relação que o Escritório Modelo OCAS tem com a comunidade 

interna, neste caso, especificamente com os ex-alunos colaboradores. O Escritório 

Modelo (EMAU) é uma entidade cuja proposta é desenvolver atividades de extensão 

na área de Arquitetura e Urbanismo, visando uma relação horizontal entre docentes, 

discentes e comunidade para a realização de projetos de caráter coletivo em regiões 

carentes. O OCAS foi criado por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e existe desde 2004. Pode-se dizer que 

o Escritório Modelo OCAS passou por três períodos: inicio e ascensão; estagnação 

e desconhecimento; reestruturação e retomada de trabalhos. Percebeu-se a 

necessidade de entender como era estruturado o escritório anteriormente, as 

principais dificuldades que tinha, os pontos positivos e formas de divulgação. O 

ponto de partida foi analisar quais elementos são mais significativos para o sucesso 

do Escritório Modelo a partir das características que o movem com foco na relação 
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do EMAU com a instituição (Universidade Estadual de Londrina), ou seja, com a 

comunidade interna, especialmente com os alunos colaboradores. Trata-se de uma 

avaliação para entender as dificuldades que o Escritório Modelo teve e ainda tem 

para seu bom funcionamento. Partindo de três questões: tempo de dedicação dos 

colaboradores; a orientação dos professores; a autonomia dos colaboradores. O 

trabalho envolve a aplicação de um questionário para os ex-participantes com três 

questões quantitativas objetivas para saber a avaliação dos alunos em relação a 

elas e depois essas mesmas questões foram passadas de forma qualitativa para 

que explicassem as razões de suas respostas. Para responder foram escolhidos 

onze alunos que participaram entre 2010 e 2015 para responder a primeira etapa e 

depois três dentre eles para responder a segunda. A análise será realizada segundo 

os dados obtidos, conversa com ex-colaboradores e colaboradores atuais, além da 

utilização da experiência da própria autora como colaboradora desde 2014, 

passando pelo período de estagnação do Escritório Modelo OCAS e do período de 

reestruturação e retomada dos trabalhos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE INTERVENÇÃO ACADÊMICA EM 

NATAÇÃO 

1,3 Giovana Lourenço Costa, 2 Ernani Xavier Filho 

 

1 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2 Docente da 

Universidade Estadual de Londrina, 3 Apresentadora 

 

Área Temática: Educação 

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01825 

 

 

O programa estruturado na área de natação para crianças possibilita que 

acadêmicos do curso de Educação Física possam pesquisar sobre o 

desenvolvimento e aquisição das habilidades motoras aquáticas em crianças e 

aplica-las na prática, através de vivências pedagógicas e recursos metodológicos. 

O objetivo desse trabalho é expor as experiências acadêmicas referente aos níveis 

de desenvolvimento I e II enquanto bolsista do projeto de extensão A Escola Como 

Lócus de Formação e Aprendizagem Docente: Construindo Possibilidades de 

Intervenção para o Ensino da Educação Física. Foram atendidas no projeto em 

média 200 crianças entre 6 a 12 anos dos colégios estaduais 11 de Outubro em 

Cambé e Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, na qual 

realizavam aulas 1 vez por semana, com duração de 45 minutos ao longo de 6 

semestres. Inicialmente as crianças passaram por uma avaliação de suas 
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habilidades motoras aquáticas, e em seguida eram direcionadas para o nível 

correspondente (de 1 a 6). No nível I, a intervenção docente era direcionada 

principalmente para a familiarização do meio líquido e ensinamento das técnicas 

elementares de natação para assim, progredir para o nível II que consiste em 

dominar o controle da postura, controle respiratório e locomoção na água. Como 

docente constatei que os elementos a serem ensinados em cada nível são a base 

para o próximo, sendo assim, o aluno apenas deve ir para o nível seguinte quando 

todas as exigências e elementos do nível anterior forem supridos. também fio 

possível considerar que nos níveis iniciais as crianças exigem um maior nível de 

atenção afetiva, pois precisam se sentir seguras e confortáveis na água, por essa 

razão são desenvolvidas diversas atividades de caráter lúdico como: histórias, 

brincadeiras, recompensas, objetos divertidos, entre outros. Por fim, Como bolsista 

e estudante de Educação Física, participar do projeto, possibilitou diversas 

mudanças em minha vida profissional e pessoal. Com o projeto aprendi, além de 

ministrar aulas de natação, a me posicionar corporalmente, melhorar minha 

vocalização para que eu pudesse ser ouvida de qualquer lugar da piscina, e a ser 

capas de desenvolver atividades que condizem com a idade e desenvolvimento de 

cada criança. 

Agradecimentos: Universidade Estadual de Londrina pela concessão da 

bolsa. 
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RESISTÊNCIA MICROBIANA EM NEONATOS HOSPITALIZADAS: AÇÕES 
EDUCATIVAS VOLTADAS AOS PROFISSIONAIS E FAMILIARES  

 
1Gilselena Kerbauy, 1Edilaine Giovanini Rossetto,1Sarah Nancy Deggau Hegeto de 

Souza 2,3Kauana Olanda Pereira 
 

1Docente de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina 2Discente da 
Universidade Estadual de Londrina 3Apresentador. 

 

Área Temática: Microrganismos Multirresistentes. 

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1899 
 
Introdução: Os microrganismos são capazes de produzir doenças infecciosas que 

até poucos anos atrás eram facilmente tratadas com antimicrobianos. Entretanto, a 

pressão de seleção antimicrobiana vem tornando os microrganismos cada vez mais 

resistentes a terapêutica padrão, limitando o tratamento e causando prejuízos à 

saúde humana, e em especial as populações mais fragilizadas como neonatos 

prematuros hospitalizados. Isto se justifica por fatores intrínsecos ao neonato, como 

imaturidade imunológica e a prematuridade, que os torna 8 a 11 vezes mais 

suscetíveis às infecções hospitalares quando comparados a neonatos a termo. Os 

fatores extrínsecos ao neonato também são importantes, e inclui o uso extensivo de 

antimicrobianos na terapia intensiva neonatal, procedimentos invasivos, 

contaminação ambiental entre outros. Quando neonatos são diagnosticados com 

infecção ou colonização por microrganismos multirresistentes (MOMR), é 

recomendado o uso de precauções de contato para manipulação do bebê. Esta 

técnica é rotineira para a equipe de saúde, entretanto, para os pais que 

acompanham seus filhos, o uso de luvas, aventais e a redução do contato com o 
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bebê podem gerar dúvidas e insegurança quanto a saúde da criança. Objetivo: 

Minimizar o sentimento de insegurança dos pais de neonatos com MOMR por meio 

de ações educativas e de orientações. Método: Estratégias para orientação da 

equipe e familiares foram feitas in loco na Unidade de Terapia Intensiva e cuidados 

intermediários neonatais do Hospital Universitários da UEL durante o turno de 

trabalho e a visita dos familiares. Resultados: Ações voltadas à orientação aos 

familiares contemplaram a distribuição de material gráfico com explicações sobre a 

multirresistência, respondendo questões como: Você sabe o que significa 

multirresistência? Você sabe por que seu filho está em isolamento de contato? 

Quais os cuidados com os MOMR? Somada a esse material, orientações individuais 

e esclarecimento das dúvidas foram realizadas no momento em que a criança foi 

diagnosticada com uma infecção ou colonização por MOMR. Equipe de 

enfermagem, com destaque para as residentes de Enfermagem em Neonatologia, 

foram capacitadas pelos colaboradores deste estudo e hoje dão seguimento as 

ações do projeto, institucionalizando essa prática.  Conclusão: Ações de orientação 

e educação dos pais de neonatos hospitalizados minimizando os sentimentos de 

dúvida e afastamento que a situação do isolamento de contato por MOMR pode 

proporcionar. Acredita-se que estas ações transformaram os pais em aliados no 

controle da multirresistência no ambiente hospitalar, visto que os mesmos 

permanecem longos períodos nesse ambiente de intensa pressão de seleção 

antimicrobiana.   

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa 
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ROBOLON: Babá Inteligente para Animais 

1 Ernesto Fernando Ferreyra Ramírez, 1 Aziz Elias DemianJúnior, 1 Osni Vicente, 2 
Diogo Janes Munhoz, 3 Maria Isabela Santos Rodriguês, 3 João Felipe Santos 
Rodrigues, 3 Raissa Mayara Nascimento dos Santos, 5,6 Karla Kaori Nakamura 

 
1 Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 2 

Docente do Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação de Londrina, 
3 Estudante do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vicente Rijo, 4 Estudante 
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Eldorado, 5 Discente de Graduação 
em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 6 Apresentador 

 
Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01886 
 

 
Este trabalho descreve o projeto e desenvolvimento de uma babá inteligente para 

animais, cujo objetivo é liberar a ração para os animais nos horários definidos pelo 

próprio dono, ajudando-os quando não estiverem presentes. Para isso, foram 

utilizados a plataforma de prototipagem rápida Arduino© e um servo motor, para a 

execução da parte técnica, enquanto a parte estética do projeto foi feita com 

produtos recicláveis e decorado com EVA. Este projeto foi apresentado no evento 

de extensão ROBOLON (Mostra de Robótica e Automação de Londrina), 

patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), e que é promovido pelo curso de Engenharia Elétrica da Universidade 

Estadual de Londrina em parceria com o Núcleo Regional de Educação e o NAAH/S 

– Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. Seus 

principais objetivos são: 1) apresentar e incentivar o aprendizado de ciências 

exatas, de forma lúdica e prática, aos alunos de escolas estaduais (níveis 

fundamental e médio) de Londrina, através de implementação de projetos de 

robótica e automação; 2) incentivar a atuação cidadã de professores e estudantes 

de graduação em Engenharia Elétrica da UEL, que participam respectivamente 
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como mentores e monitores, auxiliando os alunos das escolas estaduais a fazer as 

montagens e projetos de robótica. Foi necessário um período de preparação de 12 

meses, para incluir: divulgação do evento aos diretores das escolas; recrutamento 

e treinamento dos estudantes de graduação e professores das escolas públicas 

para aturarem como monitores; elaboração dos materiais didáticos; oferecimento de 

curso de robótica de 16 semanas para os alunos das escolas públicas interessados 

em participar do ROBOLON; e preparativos relacionados diretamente ao evento 

(comissão científica, patrocínio, espaço físico e infra-estrutura). Por isso, optou-se 

por formalizar este trabalho como projeto de extensão junto à PROEX/UEL. Assim, 

em duas edições até o momento (I ROBOLON em 2014 e II ROBOLON em 2015) 

foram apresentados 83 trabalhos (42 na primeira e 51 na segunda edição), que 

envolveram mais de 200 alunos de escolas públicas, 40 alunos de graduação em 

Engenharia Elétrica da UEL, 10 professores de escolas públicas e 06 professores 

de Engenharia Elétrica da UEL. Houve a distribuição de bolsas de IC Jr. (Iniciação 

Científica Júnior) do CNPq para os alunos que apresentaram os melhores trabalhos. 

Posteriormente, esses bolsistas desenvolveram trabalhos mais complexos que 

foram apresentados na segunda edição do ROBOLON, na Olimpíada Brasileira de 

Robótica (OBR), na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2016 em Recife-PE) e no 

Ficiências (Evento conjunto do MERCOSUL que ocorre anualmente em Foz do 

Iguaçú). Com isso, o curso de Engenharia Elétrica da UEL representado pelos seus 

docentes e discentes espera estar contribuindo para a sociedade brasileira, através 

do incentivo à formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e de ciências 

exatas. 

Agradecimentos: ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) pelo financiamento principal do evento/projeto e à 

PROEX/UEL pelo apoio institucional através de bolsas de extensão. 
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ROBOLON: Máquina de Paçoca 

1 Ernesto Fernando Ferreyra Ramírez, 1 Silvia Galvão de Souza Cervante, 1 Juliani 
Chico Piai, 2 Fernanda Aiko Yuyama Rodrigues, Hoger Yuiti Miyasaki, Jhonathan 
Borgheti Rodrigues dos Santos, 3 Diogo Janes Munhoz, 4, 5 Thaíres V. T. M. Sato 

de Matos Moreira  
 

1 Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 2 
Estudantes do Ensino Médio do Colégio Vicente Rijo - Londrina, 3 Docente do 

Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação de Londrina, 4 Discente 
de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 5 

Apresentador 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01886 
 

 
Este trabalho descreve o projeto e desenvolvimento de uma máquina de paçoca. 

Para isso, foi utilizada a plataforma de prototipagem rápida Arduino©, servo motor, 

LED, protoboard, push bottom, fios de conexão, caixa de papelão e cola quente. A 

máquina de paçoca tem como objetivo proporcionar comodidade ao consumidor, 

seu funcionamento consiste em colocar uma moeda no espaço indicado, o LED 

aceso informa que a paçoca pode ser solicitada apertando-se o botão, desta forma 

o servo motor empurra o produto para o consumidor. Este projeto foi apresentado 

no evento de extensão ROBOLON (Mostra de Robótica e Automação de Londrina), 

patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), e que é promovido pelo curso de Engenharia Elétrica da Universidade 

Estadual de Londrina em parceria com o Núcleo Regional de Educação e o NAAH/S 

– Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. Seus 

principais objetivos são: 1) apresentar e incentivar o aprendizado de ciências 

exatas, de forma lúdica e prática, aos alunos de escolas estaduais (níveis 

fundamental e médio) de Londrina, através de implementação de projetos de 
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robótica e automação; 2) incentivar a atuação cidadã de professores e estudantes 

de graduação em Engenharia Elétrica da UEL, que participam respectivamente 

como mentores e monitores, auxiliando os alunos das escolas estaduais a fazer as 

montagens e projetos de robótica. Foi necessário um período de preparação de 12 

meses, para incluir: divulgação do evento aos diretores das escolas; recrutamento 

e treinamento dos estudantes de graduação e professores das escolas públicas 

para aturarem como monitores; elaboração dos materiais didáticos; oferecimento de 

curso de robótica de 16 semanas para os alunos das escolas públicas interessados 

em participar do ROBOLON; e preparativos relacionados diretamente ao evento 

(comissão científica, patrocínio, espaço físico e infra-estrutura). Por isso, optou-se 

por formalizar este trabalho como projeto de extensão junto à PROEX/UEL. Assim, 

em duas edições até o momento (I ROBOLON em 2014 e II ROBOLON em 2015) 

foram apresentados 83 trabalhos (42 na primeira e 51 na segunda edição), que 

envolveram mais de 200 alunos de escolas públicas, 40 alunos de graduação em 

Engenharia Elétrica da UEL, 10 professores de escolas públicas e 06 professores 

de Engenharia Elétrica da UEL. Houve a distribuição de bolsas de IC Jr. (Iniciação 

Científica Júnior) do CNPq para os alunos que apresentaram os melhores trabalhos. 

Posteriormente, esses bolsistas desenvolveram trabalhos mais complexos que 

foram apresentados na segunda edição do ROBOLON, na Olimpíada Brasileira de 

Robótica (OBR), na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2016 em Recife-PE) e no 

Ficiências (Evento conjunto do MERCOSUL que ocorre anualmente em Foz do 

Iguaçú). Com isso, o curso de Engenharia Elétrica da UEL representado pelos seus 

docentes e discentes espera estar contribuindo para a sociedade brasileira, através 

do incentivo à formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e de ciências 

exatas. 

Agradecimentos: ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) pelo financiamento principal do evento/projeto e à 

PROEX/UEL pelo apoio institucional através de bolsas de extensão. 
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ROBOLON: Smartufa, uma estufa inteligente auxiliando o pequeno produtor 

rural. 

1 Ernesto Fernando Ferreyra Ramírez, 1 Aziz Elias Demian Júnior, 1 Francisco 
Scannavino Júnior, 2 Davi Ferreira Morelli De Mello, 2 Eduardo Artoni Martins, 2 

Leonardo Kenji Itiama Fulukava, 3 Diogo Janes Munhoz, 4,5 Thiago Kuerten 
 

1 Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 2 
Estudantes do Ensino Médio do Colégio Vicente Rijo - Londrina, 3 Docente do 

Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/Superdotação de Londrina, 4 Discente 
de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 5 

Apresentador 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01886 
 

 
Este trabalho descreve o projeto e desenvolvimento da Smartufa, um protótipo de 

uma estufa inteligente que facilita o cultivo de pequenas produções agrícolas 

gerenciando as mudanças de temperatura da estufa. Para tanto, utilizou-se a 

plataforma de prototipagem Arduino©, sensor de temperatura LM35, protoboard, fios 

conectores, LEDs, lâmpada incandescente, cooler ventilador, relé, transistor, 

soquete, E.V.A. e uma caixa de polipropileno. O propósito da Smartufa é, a partir da 

leitura do sensor, acionar a lâmpada incandescente quando a temperatura da caixa 

for baixa ou acionar o cooler quando a temperatura for elevada. Este projeto foi 

apresentado no evento de extensão ROBOLON (Mostra de Robótica e Automação 

de Londrina), patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), e promovido pelo curso de Engenharia Elétrica da UEL em 

parceria com o Núcleo Regional de Educação e o NAAH/S – Núcleo de Atividades 

de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. Seus principais objetivos são: 

apresentar e incentivar, de forma lúdica e prática, o aprendizado de ciências exatas 

aos alunos de escolas estaduais (níveis fundamental e médio) de Londrina através 
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de implementação de projetos de robótica e automação; incentivar a atuação cidadã 

de professores e estudantes de graduação em Engenharia Elétrica da UEL, que 

participam respectivamente como mentores e monitores ao auxiliar os alunos nas 

atividades de robótica. Foi necessário um período de preparação de 12 meses para 

incluir divulgação do projeto nas escolas, recrutamento e treinamento dos 

estudantes de graduação e professores das escolas públicas para aturarem como 

monitores, elaboração dos materiais didáticos, oferecimento de curso de robótica 

de 16 semanas para os alunos das escolas públicas interessados em participar do 

ROBOLON, e preparativos relacionados diretamente ao evento (patrocínio, espaço 

físico, infraestrutura, etc.). Por isso, optou-se por formalizar este trabalho como 

projeto de extensão junto à PROEX/UEL. Assim, em duas edições até o momento 

(I ROBOLON em 2014 e II ROBOLON em 2015) foram apresentados 93 trabalhos 

(42 na primeira e 51 na segunda edição), que envolveram mais de 200 alunos de 

escolas públicas, 40 alunos de graduação em Engenharia Elétrica da UEL, 10 

professores de escolas públicas e 6 professores de Engenharia Elétrica da UEL. 

Houve a distribuição de bolsas de Iniciação Científica Júnior do CNPq para os 

alunos que apresentaram os melhores projetos, que, posteriormente, 

desenvolveram trabalhos mais complexos apresentados na Olimpíada Brasileira de 

Robótica (OBR 2016), na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2016) e no Ficiências 

(Evento do Mercosul que ocorre anualmente em Foz do Iguaçu). Com isso, o curso 

de Engenharia Elétrica da UEL representado pelos seus docentes e discentes 

espera estar contribuindo para a sociedade brasileira através do incentivo à 

formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e de ciências exatas. 

Agradecimentos: ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) pelo financiamento principal do evento/projeto e à 

PROEX/UEL pelo apoio institucional através de bolsas de extensão. 
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ROBOLON: Trava eletrônica  

1 Ernesto Fernando Ferreyra Ramírez, 1 Maria Bernadete de Morais França, 1 Aziz 
Elias Demian Júnior, 2 Diogo Janes Munhoz, 3 Gabriel Benfica Silva, 3 Gabriel 

Catarino Bueno, 4,5 Karina Bernardin Rosa 

 
1 Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 2 

Docente do Núcleo de Atividades em Altas Habilidades/ Superdotação, 3 Estudante 
do Ensino Fundamental do Colégio Londrinense, 4 Discente de Graduação em 

Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina, 5 Apresentador 
 

Área Temática: Tecnologia e Produção 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01886 
 

 
Este trabalho descreve o projeto e desenvolvimento de uma trava eletrônica. Para 

isso, foi utilizada a plataforma de prototipagem Arduino©, um servo motor SG90, um 

teclado matricial, um mini-buzzer de 5V, uma protoboard e uma caixa de papelão. 

Assim, foi desenvolvida uma trava controlada por senha, que foi acoplada a uma 

porta montada na caixa. A trava era, então, aberta se fosse digitado o código correto 

no teclado, posicionado ao lado da porta. Este projeto foi apresentado no evento de 

extensão ROBOLON (Mostra de Robótica e Automação de Londrina), patrocinado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e que 

é promovido pelo curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de 

Londrina em parceria com o Núcleo Regional de Educação e o NAAH/S – Núcleo 

de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. Seus principais 

objetivos são: 1) apresentar e incentivar o aprendizado de ciências exatas, de forma 

lúdica e prática, aos alunos de escolas estaduais (níveis fundamental e médio) de 

Londrina, através de implementação de projetos de robótica e automação; 2) 

incentivar a atuação cidadã de professores e estudantes de graduação em 

Engenharia Elétrica da UEL, que participam respectivamente como mentores e 
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monitores, auxiliando os alunos das escolas estaduais a fazer as montagens e 

projetos de robótica. Foi necessário um período de preparação de 12 meses, para 

incluir: divulgação do evento aos diretores das escolas; recrutamento e treinamento 

dos estudantes de graduação e professores das escolas públicas para aturarem 

como monitores; elaboração dos materiais didáticos; oferecimento de curso de 

robótica de 16 semanas para os alunos das escolas públicas interessados em 

participar do ROBOLON; e preparativos relacionados diretamente ao evento 

(comissão científica, patrocínio, espaço físico e infra-estrutura). Por isso, optou-se 

por formalizar este trabalho como projeto de extensão junto à PROEX/UEL. Assim, 

em duas edições até o momento (I ROBOLON em 2014 e II ROBOLON em 2015) 

foram apresentados 83 trabalhos (42 na primeira e 51 na segunda edição), que 

envolveram mais de 200 alunos de escolas públicas, 40 alunos de graduação em 

Engenharia Elétrica da UEL, 10 professores de escolas públicas e 06 professores 

de Engenharia Elétrica da UEL. Houve a distribuição de bolsas de IC Jr. (Iniciação 

Científica Júnior) do CNPq para os alunos que apresentaram os melhores trabalhos. 

Posteriormente, esses bolsistas desenvolveram trabalhos mais complexos que 

foram apresentados na segunda edição do ROBOLON, na Olimpíada Brasileira de 

Robótica (OBR), na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2016 em Recife-PE) e no 

Ficiências (Evento conjunto do MERCOSUL que ocorre anualmente em Foz do 

Iguaçú). Com isso, o curso de Engenharia Elétrica da UEL representado pelos seus 

docentes e discentes espera estar contribuindo para a sociedade brasileira, através 

do incentivo à formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e de ciências 

exatas. 

Agradecimentos: ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) pelo financiamento principal do evento/projeto e à 

PROEX/UEL pelo apoio institucional através de bolsas de extensão. 
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SENTIMENTO DA GESTANTE FRENTE AO DIAGNÓSTICO DE 

MALFORMAÇÃO CONGÊNITA 

1 Maria José Sparça Salles,1 Wagner José Martins Paiva,2,3Ana Caroline Reis 

Medeiros, 2Bruna Leme de Carvalho Vitorino 

  

Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2Discente de Graduação da 

Universidade Estadual de Londrina, 3Apresentador 

  

  

Área Temática: Malformações Congênitas  

  

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1843 Serviço de 

Aconselhamento Genético.  

  

A gestação é um momento delicado e esperado na vida de muitas mulheres, o 

diagnóstico de uma malformação representa o luto pela perda do bebê saudável e 

todas as expectativas criadas envolvendo o futuro do filho. Muitos sentimentos 

podem envolver a mãe nesse período, desde o sentimento de culpa até a aceitação 

da malformação e busca dos melhores meios para que a criança cresça da melhor 

forma possível. Os casos se distinguem entre a sua gravidade e as limitações que 

cada um terá ao longo da vida, mas os sentimentos frente ao diagnóstico são 

semelhantes para a maioria das mães. O objetivo do trabalho foianalisar o 

sentimento materno ao receber a notícia do diagnóstico de malformação congênita 

do filho nos períodos: pré-natal, nascimento e primeira infância.O estudo foi 

realizado no Hospital Universitário-UTIneonatal e no Instituto Londrinense 
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Educação para Crianças Excepcionais, com mães de filhos portadores de 

malformações congênitas, por meio de entrevista, que contem perguntas a respeito 

da percepção acerca do problema da criança. Direcionado ao sentimento materno 

destacam-se as seguintes perguntas: “Como você se sentiu ao receber o 

diagnóstico?”, “O médico lhe explicou sobre a malformação, consequências e seu 

tratamento?”, “Como você  

se sente após compreender as reais condições do seu filho?”. Para compreensão 

dos dados foi utilizada a análise qualitativa de conteúdo com base numa estrutura 

de categorias.Os resultados obtidos mostram a importância da abordagem e o 

preparo dos profissionais da área da saúde na hora de informar o diagnóstico da 

malformação, a fim de minimizar o sofrimento da mãe. Os alunos obtiveram 

aprendizados relacionados à produção científica e a estabelecer uma relação 

médico-paciente desde as primeiras series do curso de medicina. Durante o pré-

natal as categorias foram: medo e frustração que podem melhorar dependendo do 

relacionamento conjugal,sentimento de proteção e negação; ao nascimento as 

categorias foram: luto pela perda do bebê saudável, sentimentos de raiva, cuidados 

médicos na hora de dar a notícia; primeira infância as categorias foram: busca de 

culpados, aceitação da situação. Mães que receberam o diagnóstico durante o pré-

natal e ao nascimento se sentem mais confusas perante as condições do seu filho 

e relatam medo de não conseguir dar o apoio necessário. Mães de crianças na 

primeira infância, compreendem melhor a condição por receberem, da escola para 

especiais, suporte emocional. São citados como pilares de conforto: religião, 

familiares e instituições de apoio.O diagnóstico de malformação congênita 

desmitifica as expectativas maternas quanto ao futuro do filho, propiciando um 

ambiente de confusão, ansiedade e insegurança.O auxílio, seja ele psicológico, 

religioso ou familiar é importante para ajudar mães a reduzirem o impacto emocional 

do diagnóstico, além de auxiliar no estabelecimento do contato e cuidados com o 

bebê.  

Agradecimentos: A Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de 

Inclusão Social   
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TÉCNICA DE ESCALDA PÉS COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR E 

TESTES DE SENSIBILIDADE PARA PREVENÇÃO DE ULCERAÇÕES. 

1 Catia Campaner Ferrari Bernardy, 2 Isadora Nicastro Salvador, 2 Gabriella 
Trindade Martins, 2 Juliana Botelho Dias, 2 Naiene Cláudia Mariano De Angeli, 3,4 

Valéria Piveta 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Enfermagem da 
Universidade Estadual de Londrina, 3,4 Profissional Recém Formado/ Apresentador 

 

Área Temática: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais. 

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01951 
 

 
As doenças crônicas geram altos custos ao Sistema Único de Saúde e o 

número de mortes prematuras e a incapacidade de produzir para o país alerta para 

o desenvolvimento de ações de vigilância, prevenção e promoção à saúde como 

prática para a qualidade de vida. Este projeto ofereceu a técnica de escalda pés 

acompanhado de massagem relaxante para os pés e o teste de sensibilidade. As 

mulheres com diagnóstico de doenças reumáticas, depressão e/ou ansiedade 

receberam o escalda pés e a massagem relaxante. Estas técnicas são consideradas 

como terapia complementar ao tratamento convencional e auxilia no atendimento 

integral a mulher, com efeito ligado aos pés e indicado para redução de edema, 

relaxamento e diminuição da tensão neuromuscular. Realizou-se a imersão dos pés 

em infusão de água fria e morna com ervas medicinais, sal grosso e realização 

posterior da massagem com creme à base de arnica. A massagem é uma das 

técnicas mais antigas usada para obter o bem-estar e saúde. Atualmente, vem 

sendo utilizada como recurso terapêutico para relaxar o corpo, pois influencia 

diretamente no sistema linfático, ósteomuscular, nervoso, respiratório e circulatório. 
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O critério de exclusão foi ser portadora de Diabetes Mellitus. Para as diabéticas, foi 

realizado o teste de sensibilidade nos pés com monofilamento de 10g e o teste com 

diapasão de 128 Hz. Os atendimentos foram realizados no Ambulatório 

Multiprofissional de Atenção à Saúde da Mulher da Universidade Estadual de 

Londrina. O atendimento foi semanal e tinha em média 1 hora, totalizando em 8 

sessões subsequentes. No total, foram realizados 656 atendimentos de escalda 

pés. As patologias prevalentes foram depressão, fibromialgia, artrose, artrite, 

ansiedade, osteoporose, esporão nos pés, tendinopatia e lúpus eritematoso 

sistêmico. Foram realizados apenas 20 testes de sensibilidades, pois os residentes 

da clínica médica iniciaram esta prática no Ambulatório de Especialidades (AEHU) 

vinculado ao Hospital Universitário (HU) da UEL. Grande parte das mulheres 

atendidas faz uso de medicamentos alopáticos. As queixas prevalentes foram dor 

em membros inferiores e dor nas articulações. Considerando os benefícios que a 

terapia complementar trouxe para a vida destas mulheres, 90% delas acreditam que 

o escalda pés provoca relaxamento, 70% alívio do estresse, 60% melhora dores 

articulares, 60% beneficia no sono, 40% melhora das calosidades. Metade das 

mulheres atendidas acredita que sua dor física dificulta extremamente suas 

atividades diárias, 75% delas consideraram que houve melhora no desempenho das 

atividades diárias após os atendimentos e 65% acreditam que melhorou o grau de 

satisfação com a sua vida. Algumas mulheres iniciaram atividade física após 

melhoria do bem-estar geral. As mulheres diabéticas aprenderam estratégias de 

cuidados com os pés para prevenção de ulcerações e compreenderam melhor sua 

condição de saúde. Portanto, o escalda pés foi capaz de minimizar o estresse e 

tensões diárias das mulheres, elevando seu nível de satisfação e a orientação sobre 

estilo de vida saudável potencializada para o autocuidado diário e adequado dos 

membros inferiores, prevenindo a ocorrência de ulcerações nos pés. Desta forma, 

contribuiu para a melhora da qualidade de vida e consequentemente, em amplo 

espectro, diminuir os gastos públicos com medicamentos, exames, internações e 

absenteísmo no trabalho relacionado às doenças. 

Agradecimentos: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI/ 

Fundação Araucária pelo financiamento do Projeto. 
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TÉCNICA DE ESCALDA PÉS COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR E 

TESTES DE SENSIBILIDADE PARA PREVENÇÃO DE ULCERAÇÕES. 

1 Catia Campaner Ferrari Bernardy, 2 Cássia Macena, 2 Gabriella Trindade Martins, 
2 Juliana Botelho Dias, 2 Naiene Cláudia Mariano De Angeli, 3,4 Valéria Piveta 

 
1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Enfermagem da 

Universidade Estadual de Londrina, 3,4 Profissional Recém Formado/ Apresentador 
 

Área Temática: Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades especiais. 

 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01951 
 

 
As doenças crônicas geram altos custos ao Sistema Único de Saúde e o número de 

mortes prematuras e a incapacidade de produzir para o país alerta para o 

desenvolvimento de ações de vigilância, prevenção e promoção à saúde como 

prática para a qualidade de vida. Este projeto ofereceu a técnica de escalda pés 

acompanhado de massagem relaxante para os pés e o teste de sensibilidade. As 

mulheres com diagnóstico de doenças reumáticas, depressão e/ou ansiedade 

receberam o escalda pés e a massagem relaxante. Estas técnicas são consideradas 

como terapia complementar ao tratamento convencional e auxilia no atendimento 

integral a mulher, com efeito ligado aos pés e indicado para redução de edema, 

relaxamento e diminuição da tensão neuromuscular. Realizou-se a imersão dos pés 

em infusão de água fria e morna com ervas medicinais, sal grosso e realização 

posterior da massagem com creme à base de arnica. A massagem é uma das 

técnicas mais antigas usada para obter o bem-estar e saúde. Atualmente, vem 

sendo utilizada como recurso terapêutico para relaxar o corpo, pois influencia 

diretamente no sistema linfático, ósteomuscular, nervoso, respiratório e circulatório. 

O critério de exclusão foi ser portadora de Diabetes Mellitus. Para as diabéticas, foi 
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realizado o teste de sensibilidade nos pés com monofilamento de 10g e o teste com 

diapasão de 128 Hz. Os atendimentos foram realizados no Ambulatório 

Multiprofissional de Atenção à Saúde da Mulher da Universidade Estadual de 

Londrina. O atendimento foi semanal e tinha em média 1 hora, totalizando em 8 

sessões subsequentes. No total, foram realizados 656 atendimentos de escalda 

pés. As patologias prevalentes foram depressão, fibromialgia, artrose, artrite, 

ansiedade, osteoporose, esporão nos pés, tendinopatia e lúpus eritematoso 

sistêmico. Foram realizados apenas 20 testes de sensibilidades, pois os residentes 

da clínica médica iniciaram esta prática no Ambulatório de Especialidades (AEHU) 

vinculado ao Hospital Universitário (HU) da UEL. Grande parte das mulheres 

atendidas faz uso de medicamentos alopáticos. As queixas prevalentes foram dor 

em membros inferiores e dor nas articulações. Considerando os benefícios que a 

terapia complementar trouxe para a vida destas mulheres, 90% delas acreditam que 

o escalda pés provoca relaxamento, 70% alívio do estresse, 60% melhora dores 

articulares, 60% beneficia no sono, 40% melhora das calosidades. Metade das 

mulheres atendidas acredita que sua dor física dificulta extremamente suas 

atividades diárias, 75% delas consideraram que houve melhora no desempenho das 

atividades diárias após os atendimentos e 65% acreditam que melhorou o grau de 

satisfação com a sua vida. Algumas mulheres iniciaram atividade física após 

melhoria do bem-estar geral. As mulheres diabéticas aprenderam estratégias de 

cuidados com os pés para prevenção de ulcerações e compreenderam melhor sua 

condição de saúde. Portanto, o escalda pés foi capaz de minimizar o estresse e 

tensões diárias das mulheres, elevando seu nível de satisfação e a orientação sobre 

estilo de vida saudável potencializada para o autocuidado diário e adequado dos 

membros inferiores, prevenindo a ocorrência de ulcerações nos pés. Desta forma, 

contribuiu para a melhora da qualidade de vida e consequentemente, em amplo 

espectro, diminuir os gastos públicos com medicamentos, exames, internações e 

absenteísmo no trabalho relacionado às doenças. 

 

Agradecimentos: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI/ 

Fundação Araucária pelo financiamento do Projeto. 
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“TEXTOS DA MÍDIA IMPRESSA NA FORMAÇÃO DE LEITORES E 

PRODUTORES TEXTUAIS EM ESCOLAS LONDRINENSES DA EJA” 

LITERATURA FANTÁSTICA FOMENTO À CRITICIDADE E CIDADANIA. 

 

1 Lídia Maria Gonçalves, 2 Marcos Valério Mizrahi 
1 Professora Drª da Universidade Estadual de Londrina, 2 Discente de Graduação 

da Universidade Estadual de Londrina. 
 

Área Temática: Educação. 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): CEPE 070/2012 
Início: 11/03/2016 Previsão Inicial: 36 meses Término Previsto: 11/03/2019 

 
 
Uma equipe formada por uma professora doutora em letras, alguns alunos da 

graduação e pós-graduação em letras, bem como colaboradores externos pretende 

atuar em escolas de educação de jovens e adultos (EJA) para contribuir nestas 

instituições de ensino no tocante à aprendizagem de língua portuguesa, dada a 

importância social da formação de leitores e de produtores textuais. Para tanto, 

pretendemos desenvolver um projeto extensionista que estabeleça uma ponte entre 

os universitários e os alunos que cursam o ensino médio por meio da EJA. Assim, 

no espaço acadêmico teremos um grupo de estudo sobre os processos de leitura e 

escrita, como também a elaboração de uma proposta metodológica para analisar 

textos oriundos da mídia impressa e a aplicação dessas práticas pedagógicas junto 

aos estudantes da EJA. Esse processo otimizará a experiência didática dos 

membros da equipe universitária, favorecerá o aprofundamento de relevantes 

teóricos da semântica argumentativa, da estilística lexical, da linguística textual e da 

linguística aplicada (como Geraldi, Martins, Koch, entre outros seguidores de 
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Bakhtin). Além disso, a equipe atendida pelo projeto contará com um grupo de apoio 

na recepção/leitura de textos circulantes da mídia impressa, beneficiando a 

interação entre textos e leitores, promovendo a análise de aspectos linguísticos 

(lexicais, semânticos e estilísticos) e discursivos (situacionais, argumentativos e 

característicos do gênero textual). Tal trabalho contribuirá para a interpretação de 

diferentes textos da esfera midiática (artigo de opinião, carta do leitor, editorial, 

notícia, reportagem, entre outros) e também para a produção de textos que 

dialoguem com os discursos lidos, no sentido de levar a uma reflexão sobre temas 

sociais urgentes (veiculados pela mídia) e ajudar na capacitação dos alunos da EJA 

que cursam o nível fundamental e médio e se preparam para a prova de redação 

em concursos públicos, dentre eles, o vestibular. Promovendo a interação entre 

estudantes da EJA e acadêmicos da área de letras por meio da apreciação de 

Textos Midiáticos. 

 

Agradecimentos: (PROEX - PROJETO DE EXTENSÃO UEL.) 
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Tipologia textual e os aspectos gramaticais na esfera jornalística: com foco 

no gênero Classificados 

1 Lidia Maria Gonçalves, ² Kauana Scabori dos Santos 

 

1 Professora Drª da Universidade Estadual de Londrina, ² Discente de Graduação 

da Universidade Estadual de Londrina-Apresentador 

 

Área Temática: Língua Portuguesa / Linguística Aplicada / Educação.  

 

Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 1616 

 

              Nosso projeto universitário busca nos gêneros da esfera jornalística um 

meio para instigar os estudantes a fazerem análises críticas durante o processo de 

letramento. Dessa maneira, estreita os laços da relação aluno/sociedade e 

encaminha a aprendizagem de forma contextualizada, ocorrendo o ensino de 

Língua Portuguesa de modo significativo. Desta forma, o trabalho com o objeto 

jornal impresso tem produzido impacto positivo entre os alunos, assim como foi 

destacado pela Folha de Londrina, o maior jornal da região, quando publicou a 

matéria sobre o trabalho desenvolvido. O objetivo desse artigo é registrar o trabalho 

realizado na Escola Estadual Érico Veríssimo, no munícipio de Cambé/PR durante 

o ano letivo de 2015. 

            Neste artigo cientifico, analisamos como a utilização dos gêneros da esfera 

jornalística e as tipologias nele presentes contribui para o desenvolvimento na 

formação de leitores, não só decodificadores, mas também sujeitos capacitados 

para compreender e criticar o lido sobre aos assuntos de interesses públicos que 
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permeiam nossa sociedade. O trabalho desenvolvido na disciplina de Língua 

Portuguesa realiza-se por meio do jornal impresso, promovendo nos estudantes a 

predileção pela leitura contextualizada. 

            Relacionada ao ambiente social que habitam. De acordo com a 

pesquisadora Nilce Martins, é necessário fomentar o leitor para “despertar maior 

consciência das imensas possibilidades de expressão da nossa língua” (MARTINS, 

2000, p. 23).  

            Nosso objetivo é contribuir para esse processo de apropriação dos alunos 

da modalidade culta da língua. Para tanto, os gêneros textuais são um eficaz 

instrumento, ou seja, através dos gêneros textuais estudamos a gramática, o que 

permite a competência para análise da classificação mais adequada das estratégias 

que ocorrem no texto (produção/recepção). Desta forma, observamos como esses 

elementos agem, para cooperar com conjuntos de textos que já temos 

interiorizados. Assim, nossos esforços estão voltados para o desenvolvimento do 

processo argumentativo, para formar cidadãos atualizados e críticos.  

            Para tanto, uma questão central é a motivação para participar do projeto 

extensionista “Impulso no conhecimento de Língua Portuguesa por meio dos 

gêneros textuais da esfera jornalística”, pois, o objeto é o jornal impresso ou mesmo 

o disponível na rede móvel de computadores, e, por meio desse veículo 

desenvolvemos análises lexicais gramaticais, textuais e discursivas. Enfim, o canal 

investigado é o quarto poder na sociedade organizada: a esfera midiática. Nosso 

atuar corrobora para construção dos sentidos nos textos dos gêneros 

disponibilizados. 

            Segundo o pesquisador Marcuschi, “desenvolveram uma noção de gênero, 

concebido como instrumento de comunicação, que se realiza empiricamente em 

textos” (2008, p. 221), portanto, o ato de entendimento do lido favorece a produção 

textual. Esta requer informações sobre o tema, capacidade de opinar e o respeito 

aos fatores de textualidade, assim, o poder de argumentação está ligado ao perfil 

do leitor crítico. 

             Consideramos, de suma importância, unirmos a educação formalizada na 

instituição escolar ao ato de comunicar, realizado nas mídias para propiciar uma 

análise ideológica que não se restrinja a certo/errado, mas a observação do dito e 

do modo de dizer para oportunizar a crítica plausível e verificando possibilidades de 
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interpretação desse bem de consumo no “círculo da cultura”. De acordo com Paulo 

Freire (1982, p. 5), o “coordenador, quase sempre um jovem, sabe que [...] o diálogo 

é a condição essencial de sua tarefa, a de coordenar, jamais influir ou impor”; 

(contribuindo para a) “eficácia na medida da participação livre e crítica dos 

educandos”. Nesse sentido, somos mediadores do debate sobre as questões 

sociais veiculadas pela mídia e do ensino e aprendizagem realizados por intermédio 

dessas reflexões.   

 

 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa e a 

orientadora Lidia Maria Gonçalves.  
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TREINAMENTO RESISTIDO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE E 

QUALIDADE DE VIDA. 

1 João Júlio Garavelo, 2 Leonardo Giovani de Lima Fogaça 
 

1 Professor da Universidade Estadual de Londrina, Orientador, 2 Discente de 
Graduação da Universidade Estadual de Londrina,  Apresentador 

 
Área Temática: Saúde Humana 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01832 
 

 
O projeto proporciona aos servidores e comunidade externa da Universidade 

Estadual de Londrina uma melhora na sua qualidade de vida e na saúde de 

indivíduos jovens e adultos por meio da pratica de exercícios resistidos. Com o 

auxilio de profissionais formados e formandos do curso de Educação Física. Com a 

regularidade na prática de exercícios resistidos muitos erros são constantes na hora 

da execução do movimento e assim poderá ocasionar dores tardias, com isso o 

profissional de educação física tem um papel importante para a prevenção de dores 

ocasionadas por execuções erradas dos exercícios. Com isso foi avaliado a postura 

dos indivíduos que estavam matriculados no projeto durante a execução dos 

exercícios, e corrigidos pequenos ou grandes erros de execução, para que na 

coluna vertebral não sofra nenhum desvio agudo e assim mantendo sempre uma 

posição anatômica (Natural) da coluna vertebral, para que o indivíduo não venha a 

ter problemas posturais devido ao exercício resistido. 

Agradecimentos: Fundação Araucária pela concessão de bolsa, Orientador e 

a Universidade Estadual de Londrina. 
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UM CAMINHO DE VIVÊNCIAS PARA SE TORNAR UM SENSIBILIZARTISTA: 

RETRATOS DO PROCESSO SELETIVO 

1,2,4Gabriela Drews Wayhs, 3,5Maíra Bonafé Sei  
 

1Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 2Autora, 
3Coautora, 4Apresentadora, 5Professora da Universidade Estadual de Londrina  

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 01881 
 

 

Em vista da carência de discussões sobre a temática Humanização em Saúde nas 

grades curriculares dos cursos da saúde da UEL, dois estudantes de Medicina, em 

2007, semearam o que viria a ser o projeto de extensão Sensibilizarte. Inicialmente, 

um grupo de estudantes aspirantes a médicos e enfermeiros se reunia de forma 

voluntária com o intuito de discutir formas de levarem práticas mais acolhedoras e 

humanizadas ao HUNRP. Baseando-se em algumas ideias do grupo já conhecido 

Doutores da Alegria, decidiram que os principais recursos das intervenções seriam 

por meio da arte. Atualmente, o Sensibilizarte é composto por estudantes de todos 

os cursos da saúde. Com isso, além dos precursores, também fazem parte 

colaboradores das áreas de fisioterapia, odontologia, psicologia, farmácia, 

educação física e serviço social. Possuem uma gestão feita pelos próprios 

estudantes que se dividem nas funções de coordenador geral, coordenador 

financeiro e dois coordenadores de cada uma das quatro frentes de atuação. Para 

as ações são utilizadas algumas vertentes artísticas dividindo os estudantes em 

quatro frentes de atuação: artesanato, contação de histórias, música e palhaço. 

Desde 2014 o projeto dos estudantes passou ser um projeto cadastrado na Pró-

Reitoria de Extensão, com maior reconhecimento de sua importância, não somente 
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pelos estudantes, mas também pelos profissionais da área e por aqueles que 

recebiam os cuidados artísticos. O projeto tem como principal objetivo a 

humanização do futuro profissional da saúde, tendo como consequência a 

humanização do ambiente hospitalar, bem como de outras possíveis áreas de 

atuação dos futuros profissionais, por meio dos recursos artístico-expressivos. Com 

finalidade de manter a organização e priorizar o bom funcionamento do projeto, os 

estudantes interessados em participar dele, precisam passar por um processo 

seletivo elaborado pelos próprios estudantes que compõem a coordenação do 

Sensibilizarte. A primeira etapa do processo seletivo se dá na participação 

obrigatória dos estudantes aspirantes a sensibilizartistas em um Simpósio de 

Humanização organizado anualmente pelos colaboradores do projeto, quando já 

apontam qual a frente na qual gostariam de atuar. Em seguida, todos os candidatos 

passam por uma avaliação teórica que abarca conteúdos explanados nas palestras 

ofertadas no Simpósio, sendo que a maioria das perguntas envolve a Humanização 

com o intuito de saber o interesse do estudante em fazer parte do projeto e da frente 

específica escolhida. A maioria dos colaboradores é selecionada para a próxima 

etapa, sendo excluídos apenas os estudantes que não responderam à maioria das 

questões ou demonstraram na escrita ideias totalmente contrárias às do 

Sensibilizarte. Na etapa seguinte, os estudantes são divididos de acordo com a 

frente de atuação escolhida para uma roda de conversa em que há uma discussão 

sobre um texto previamente selecionado pelos coordenadores e enviado para os 

aspirantes. Não há caráter excludente: todos que participarem desta, também 

estarão na última etapa, a parte prática. Nesta, cada coordenador específico elabora 

atividades e dinâmicas de grupo conforme a necessidade de cada frente. As 

principais características observadas durante todo o processo são: 

comprometimento; disponibilidade de tempo; trabalho em grupo; interesse na 

vertente artística escolhida e não necessariamente se há habilidade para tal. Assim, 

a partir de cada uma dessas etapas os estudantes são selecionados para atuarem 

em uma frente específica e se beneficiarem de uma formação pessoal e profissional 

complementar ao que é oferecido em sala de aula. Pensa-se que este conjunto de 

atividades contribui para uma seleção mais completa, pois, assim como a ideia de 

humanização propõe uma visão mais ampla e integrada do ser humano, este 
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processo também permite uma visão mais ampla do futuro sensibilizarista, 

necessária às ações do projeto. 

Agradecimentos: Divisão de Projetos/ DPAT/ PROEX pela concessão da bolsa 
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UM OUTRO OLHAR SOB A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: ORIENTAÇÃO 
PARA A VIDA. 

 

1Ana Vitória Salimon C. dos Santos, 2Larissa Vieira da Costa Matias Zugaib,  
3Fernanda Strabeli, 4Natália Fernanda Mota de Mello. 

 
1 Professora e Orientadora do Centro Universitário de Adamantina, 2,3,4Discentes 

de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, 4Apresentadora. 
 
Área Temática:Educação. 
 
 
O trabalho traz a experiência de um projeto desenvolvido por alunas do curso de 

Psicologia, vinculadas ao PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência, em uma sala do 3° ano do Ensino Médio de uma escola estadual no 

Município de Adamantina. O Projeto se desenvolveu a partir do interesse dos alunos 

pelo tema de Orientação Profissional, que foi desenvolvido pelas estagiárias em 

uma perspectiva atual e crítica sobre mercado de trabalho, entrevista de emprego, 

consciência política, cidadania e os processos subjetivos do individuo, lugar de 

pertencimento em grupo, na sociedade e suas perspectivas para o futuro. Em 

contraposição ao modelo de orientação vocacional que avalia medidas das 

características pessoais para o encaixe em uma profissão, realizou-se a Orientação 

Profissional focada na responsabilidade da escolha e a necessidade de 

conhecimentos para fazê-la. Partindo desta perspectiva o trabalho teve por objetivo 

promover aprendizagens facilitadoras para a escolha profissional e se desenvolveu 

por meio de dinâmicas de grupo, rodas de conversa, discussão de vídeos, 

atividades artísticas e lúdicas em uma sala com 26 alunos na faixa etária de 

dezesseis á dezoito anos. Além de propiciar algumas reflexões sobre 

autoconhecimento, foram abordados aspectos como: estudos em nível técnico, o 
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conhecimento do mercado de trabalho e das profissões, bem como suas 

dificuldades e possibilidades no cenário político e social atual. Ao finalizar o projeto 

foi possível perceber um maior interesse, habilidadese responsabilidade dos alunos 

com a escolha profissional. Ficou evidente pelasfalas e representações dos alunos 

que a escolha pautada em aspectos subjetivos e familiares é um agente importante 

na escolha profissional, pois ela atua como uma janela pela qual o jovem pode 

vislumbrar sua perspectiva para o futuro, mas, é fundamental contextualizar se no 

mundo contemporâneo e problematizar a escolha e as constantes mudanças no 

mercado de trabalho, possibilitando identificar e, na medida do possível, escolher 

dentre as inúmeras formas de existir e estar em sociedade. 

 

Agradecimentos: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência-

PIBID/CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;  

Programa PIBID/CAPES do Centro Universitário de Adamantina-SP/ UNIFAI. 
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VIGILÂNCIA E CONTROLE DE Aedes NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, PARANÁ E AÇÕES INTEGRADAS. 

1,2 Jéssica Nayara Gonçalves Serra, 3 Lilian Mirian Oliveira de Morais, 2 Alex da 
Silva Bocaleti, 4 Filipe Freires dos Santos, 5 José Goanais, 6 Maria José Sartor, 6 

Márcia Regina Pizzo de Castro, 7João Antônio Cyrino Zequi 

1 Apresentador, 2 Discente de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, 3 
Discente de Graduação do Instituto Federal do Paraná, 4 Discente de Graduação 

da Universidade Norte do Paraná, 5 Técnico da Universidade Estadual de 
Londrina, 6 Universidade Estadual de Londrina, 7 Professor da Universidade 

Estadual de Londrina 
 

Área Temática: Saúde Humana 

Número de cadastro do Projeto:  01873 

 

Aedes aegypti é o principal vetor no ambiente urbano para os quatro sorotipos de 

dengue, Chikungunya e Zika Vírus, sendo grande problema de saúde pública nas 

Américas. Aedes albopictus que tem preferência por locais com vegetação junto às 

populações também merece atenção. A vigilância desses vetores é primordial para 

tomada de ações de controle e manejo integrado. O trabalho teve por objetivo 

realizar a vigilância de Aedes no campus da Universidade Estadual de Londrina, por 

ovitrampas, e realizar ações integradas para o controle do vetor.  Ovitrampas são 

armadilhas para ovos (vaso preto 12 cm de profundidade por 11 cm de diâmetro 

com palhetas de madeira de 13 cm x 3 cm contendo uma face áspera) que recebem 

atrativo e bioinseticida, onde nas palhetas de madeira a fêmea deposita seus ovos. 

As palhetas foram recolhidas a cada 7 dias e colocadas em um pote plástico, já 

previamente identificadas com o número e local da armadilha em cada centro da 

instituição. Utilizando um microscópio estereoscópio foi realizado a contagem dos 

ovos. Planilhas com índices de infestação foram geradas para os Centros de 
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Ciências Biológicas, Centro de Tecnologia e Urbanismos, Centro de Ciências 

Humanas, Centro de Educação Física e Esporte, Centro de Educação Comunicação 

e Artes, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Centro de Ciências Exatas, Centro 

de Ciências Agrarias, Reitoria, Biblioteca Central, Prefeitura do Campus 

Universitário e Secretaria da Fazenda Escola. Em conjunto com as análises, foi feito 

levantamento no campus de potenciais criadouros por técnico especializado e 

emissão de relatórios. Nas ações integradas foi realizado treinamento para mais de 

300 servidores da Universidade para utilizar o checklist desenvolvido para a 

instituição, onde gastando cerca de 15 minutos por semana o servidor verificou o 

seu local de trabalho em uma área de 100 metros quadrados. Incentiva-se a 

eliminação de criadouros que possam ser facilmente eliminados no lixo comum; 

porém demais criadouros permanentes ou de difícil remoção é incentivado a 

encaminhar a chefia imediata para providencias necessárias. De posse dos dados 

da vigilância das armadilhas, laudo dos técnicos nas vistorias in loco e as 

informações do checklist é emitido relatório mensal com os índices de infestação do 

mosquito para providencias, sendo os dados divulgados de forma oficial aos 

diretores de Centros e também na página do facebook – gtAedesUEL, assim como 

banners junto ao Restaurante Universitário e Biblioteca Central. Nos últimos seis 

meses ocorreram uma queda significativa de mosquitos na universidade com essas 

ações integradas, sendo que os dois últimos Levantamentos Rápido do Índice de 

Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) foi zero na instituição, encontrando-se o 

ambiente de forma satisfatória quanto a infestação. 

 

Agradecimentos: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - Seap 
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 VOLEIBOL UNIVERSITÁRIO 
 

1 Marcos Augusto Rocha, 1 Matheus Elias, 1 Maryara Stort, 1 Marcio Roncalhio 
 ¹ Universidade Estadual de Londrina. 

 
Área Temática: Saúde 
 
Número de Cadastro do Projeto/Programa (UEL): 2055 
 
O voleibol brasileiro é uma modalidade que após títulos olímpicos e mundiais nos 

gêneros feminino e masculino se consagrou mundialmente como exemplo pela 

organização e conquistas. Atualmente a modalidade é desenvolvida em diversos 

âmbitos: iniciação esportiva; categorias de base: infanto-juvenil e juvenil; sub-23; 

adulto e universitário se tornando em um dos esportes mais populares do país. 

Nesse sentido, o projeto “voleibol universitário” tem como objetivo desenvolver essa 

modalidade na universidade estadual de londrina para proporcionar aos alunos 

(atletas e ex atletas) a pratica do voleibol e participação em competições em nível 

regional, estadual e nacional, conciliando com as atividades acadêmicas 

desenvolvidas. Para tanto, foi formado um grupo de treinamento de voleibol no 

feminino e outro no masculino com aproximadamente 16 atletas cada, que conta 

com uma equipe técnica composta por 1 treinador e 2 auxiliares. Os trabalhos 

técnicos, táticos e físicos estão sendo realizados no Centro de Educação Física e 

Esporte (CEFE), três vezes na semana para cada categoria, com duração de 2 

horas cada sessão de treino. O evento mais recente em que as equipe de voleibol 

do projeto participou foi na copa Unisinos, que ocorreu no período de 20 a 23 de 

outubro de 2016. A Copa Unisinos é um evento Universitário que contempla 

atividades esportivas, pesquisa acadêmica e atividades culturais. Desenvolveu-se 

durante os dias 20 a 23 de outubro de 2016 com a presença de equipes 

Universitárias de modalidades coletivas (Voleibol, Voleibol de Praia, Basquetebol, 
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Futebol, Futsal, Handebol) e modalidades individuais (Atletismo, Judô, Natação) de 

diversos estados do Brasil, além de Universidades de Países do Mercosul como 

Uruguai e Paraguai. As equipes masculinas e femininas da UEL conquistaram o 

terceiro lugar na competição. No entanto, a equipe de vôlei de praia feminino 

conquistou o primeiro lugar. O atual projeto de extensão, visa, fortalecer o voleibol, 

na Universidade Estadual de Londrina, com o intuito de dar a oportunidade para a 

comunidade (atletas e ex atletas de voleibol) de praticar o voleibol visando o esporte 

de competição, conciliando ao mesmo tempo com uma graduação de qualidade de 

forma segura, oferecendo benefícios como estrutura física para treinamentos 

técnico, tático e físico, auxilio psicológico (parceria com centro de Psicologia e 

Análise do Comportamento), auxilio fisioterápico (parceria com centro de 

Fisioterapia), além do controle de performance mediante avaliações físicas, todos 

na Universidade Estadual de Londrina. É muito importante salientar a representação 

da Universidade Estadual de Londrina através desse projeto, em nível local, 

regional, estadual, nacional e até internacional como é caso da Copa Unisinos.  

 

 

 

 

 


