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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

DEVOLUTIVA DOS ALUNOS DO 7º ANO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO 

VISITANDO A BIOLOGIA DA UEPG 
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Resumo: A pesquisa em questão está vinculada ao Projeto Visitando a Biologia da UEPG, cujo público alvo são 

principalmente alunos de Ensino Fundamental e Médio, bem como de cursos técnicos. No projeto os alunos são 

convidados a realizar uma visita aos laboratórios de Anatomia Humana (foco desta pesquisa), Zoologia e Parasitologia 

Humana da UEPG, na qual os participantes são conduzidos pelos extensionistas, que os apresentam o laboratório em 

sua plenitude e realizam explicações acerca de variados temas contidos no espectro das áreas de estudo em questão. A 

pesquisa visa analisar trabalhos realizados sobre uma das visitas, e encaminhados ao extensionistas como feedback. 

Palavras-chave: Visitando a Biologia. Extensão. Devolutiva das Escolas. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Visitando a Biologia da UEPG – Anatomia Humana. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes de Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio e Ensino Técnico.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Centro Anatômico (Bloco M) – Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 
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O presente projeto surgiu com a intenção de informar os alunos que estivessem 

prestes a ingressar no Ensino Médio sobre o Processo Seletivo Seriado (PSS), para aqueles que 

já frequentavam o EM eram incentivados a fazer o Vestibular, ao mesmo tempo despertar o 

interesse para os cursos da área da saúde, mais precisamente do Setor de Ciências Biológicas e 

da Saúde. No caso do tema desta pesquisa, o objetivo era despertar o interesse em Ciências em 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental (anos finais).  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: promover a interação da comunidade externa com a Universidade, 

fazendo com que alunos do Ensino Fundamental e Médio tenham uma proximidade com o 

Ensino Superior, afim de incentivar o ingresso para esta etapa, da mesma maneira que, 

contribuir para a formação acadêmica dos extensionistas através dessas vivências. 

Objetivos específicos: 

 Explicar para os alunos que irão ingressar no Ensino Médio sobre o Processo 

Seletivo Seriado; 

 Incentivar alunos que se encontram no Ensino Médio a prestar o Vestibular; 

 Despertar o interesse pela área da Saúde, bem como apresentar os cursos do Setor 

de Ciências Biológicas e da Saúde, os quais utilizam o laboratório de Anatomia 

Humana; 

 Enriquecer a formação acadêmica dos extensionistas; 

METODOLOGIA 

O projeto inicia com a aplicação de um roteiro predefinido para a apresentação do 

laboratório e seu funcionamento. No laboratório há o Cadavérico, porém, os alunos 

participantes do projeto, nesse dia, se encontram no 7º ano do Ensino Fundamental, possuem 

idade que julgamos inadequada para a entrada nessa parte do laboratório. Partindo disso, foi 

criado uma dinâmica com uma caixa surpresa, que foi decorada e produzida para que 

colocassem as mãos dentro sem ver o seu conteúdo, eram colocadas peças didáticas de alguns 

sistemas do corpo humano, para que os alunos adivinhassem que órgão ou parte se encontrava 

no interior da caixa. Depois da participação de alguns alunos na tentativa de adivinhar, era 

revelado que peça e que sistema ela pertencia, dessa forma iniciava-se uma pequena explicação 

e eram apontadas curiosidades sobre o sistema em questão, usando mais peças presentes no 
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laboratório. Os sistemas citados foram o Sistema Cardiovascular, Respiratório, Ósseo e 

Digestivo. No final, houve a avaliação através de um pequeno papel onde os alunos relataram 

a experiência da visita, foi pedido também que a escola encaminhasse trabalhos feitos pelos 

alunos participantes sobre a ida ao projeto. 

RESULTADOS 

A escola nos disponibilizou atividades dos alunos, que escreveram pequenos textos 

sobre a experiência que tiveram antes, durante e depois da visita. Comentaram sobre as 

atividades que foram executadas nos laboratórios, inclusive a caixa surpresa foi citada como na 

figura 1. 

Figura 1 – Texto 1 

 

Legenda: Poesia escrita sobre a visita. 

A caixa foi um dos métodos para que o uso do cadavérico não fosse necessário e, 

mesmo assim, realizássemos uma atividade usando o que tínhamos acesso no laboratório, que 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

 

4 

seriam as peças secas, o que muitas vezes não há em escolas no geral, os acadêmicos então 

puderam colocar em prática uma transposição didática diferente do habitual. 

Na figura 2, o aluno (a) cita 2 vezes a existência de animais mortos nos laboratórios, 

algo que parece ter chamado a sua atenção, pois para as aulas práticas é necessário a análise de 

espécimes reais. 

Figura 2 – Texto 2 

 

Legenda: Poesia escrita sobre a visita aos laboratórios.  

A experiência de adentrar um laboratório de Biologia, independente da área, é 

diferenciada para os alunos participantes, pois dificilmente escolas estaduais possuem 

laboratórios ou qualquer estrutura parecida, o que impossibilita a realização de aulas práticas 

durante esta etapa do ensino. Na figura 3, pode-se observar como a visita foi um diferencial no 

dia do aluno (a) e, expressou também a socialização que teve com as pessoas pertencentes ao 

ambiente universitário. 
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“A extensão universitária é compreendida como uma atividade acadêmica que pressupõe a 

integração entre a comunidade universitária e a sociedade, sob formas de programas, projetos, 

cursos, eventos, publicações entre outras. ” (Santos, J. H. de S. et al., 2016) 

Figura 3 – Texto 3 

 

Legenda: Terceiro texto escrito por alunos participantes da visita. 

Segundo Binsfeld e Auth (2006): o professor dificilmente leva seus alunos à um 

laboratório e, sim, leva o laboratório até a sala de aula, para executar experimentos que acabam 

por ser demonstrativos, isso acaba retirando o significado do conhecimento que deve estar 

sendo construído, fazendo com que Ciências se torne algo abstrato e não relacionado com a 

realidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi de extrema importância o projeto Visitando a Biologia da UEPG para a formação 

dos acadêmicos participantes, que reconhecem uma melhora em si e nos colegas, em relação a 

postura e comportamento diante de alunos, como um profissional deve ser. Para com os alunos 

que foram submetidos à visita aos laboratórios, é satisfatório perceber como o ambiente e as 

coisas novas que tiveram acesso transformaram o seu dia, aproximando a realidade desses 
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alunos, que ainda não vivem o Ensino Médio e a preparação para o Vestibular, com a realidade 

da universidade, fazendo com que se interessem pela área de Ciências. 
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