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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 

 

POTENCIALIDADES DO PROJETO “VISITANDO A BIOLOGIA DA UEPG” PARA 

A FORMAÇÃO DOCENTE   

 

Ane Caroline Machado (UEPG, anecaroline051214@gmail.com)1 

Luiz Felipe Biuk (UEPG, luiz.fb18@hotmail.com)2 

José Fabiano Costa Justus (UEPG, jfcjustus@uepg.br)3 

 
Resumo: O referido trabalho traz os relatos dos alunos participantes do Projeto Visitando a Biologia da UEPG 

responsáveis pelas visitações nos Laboratórios de Anatomia Humana. Esse projeto busca realizar uma 

aproximação da Universidade com a comunidade a partir de visitações feitas por escolas públicas e privadas do 

ensino fundamental, médio e de cursos técnicos profissionalizantes situadas na região dos Campos Gerais. Os 

responsáveis por conduzir as visitações são acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a partir 

das orientações do professor responsável pelo laboratório. A partir desse projeto os alunos entram em contato com 

o saber científico e podem ter uma melhor noção do que a Universidade os proporciona, e também podem ser 

incentivados a buscarem estar ingressando nela. Esse momento de contato entre o acadêmico e a comunidade 

externa é essencial para o seu desenvolvimento como profissional, pois propicia uma visualização de como é a 

atividade docente, desenvolvendo habilidades de transposição, organização e oratória, o que algumas vezes, não é 

oportunizado durante as aulas do curso. 

Palavras-chave: Visitação. Transposição Didática. Formação Profissional. Anatomia Humana. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Visitando a Biologia da UEPG. 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos executores do Projeto Visitando a Biologia da UEPG que atuaram nos 

laboratórios de Anatomia Humana no ano de 2018. 

                                                 
1 Executora do Projeto “Visitando a Biologia da UEPG”; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em 

Ciências Biológicas, anecaroline051214@gmail.com. 
2 Executor do Projeto “Visitando a Biologia da UEPG”; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em 

Ciências Biológicas, luiz.fb18@hotmail.com. 
3  Coordenador do Projeto “Visitando a Biologia da UEPG”; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

jfcjustus@uepg.br. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Jaguariaíva (PR); Palmeira (PR); Ponta Grossa (PR); Telêmaco Borba (PR). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios de Anatomia Humana da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que a Universidade é uma parte sociedade, se vê a necessidade de ela 

atuar intervindo na realidade, contribuindo na formação de profissionais de diversas áreas para 

que assim, atuem no mundo do trabalho (Assis; Bonifácio, 2011). Uma das possíveis formas de 

realizar essa tarefa é a partir da execução de projetos de extensão, os quais promovem a extensão 

do saber científico por ela produzido e buscam uma proximidade com a comunidade, o que 

possibilita que ela possa estar devolvendo para a sociedade um pouco daquilo que recebeu dela. 

(Santos, 2014; Manchur et. al. 2013). 

A participação do acadêmico nesses projetos oportuniza um momento a mais de contato 

com sua profissão, possibilitando que ele a conheça de maneira prática analisando também a 

sua aplicação na sociedade, sendo esperado que desta forma consiga consolidar aquilo que 

aprendeu na Universidade (Manchur, et. al. 2013). A partir de tais informações, se observa de 

que forma esses projetos podem influenciar na formação do profissional de licenciatura, já que 

com a sua participação o indivíduo adquira o benefício de gerar uma troca de conhecimentos 

que contribui diretamente para a mesma. (Silva, 2011). 

É importante, para o aluno de licenciatura, que ele busque trazer um ressignificado dos 

saberes necessários à docência, vivenciando experiências que o coloquem a face de se perceber 

como professor e, para tal, é importante que o curso de formação inicial colaborem com sua 

formação como professor, permitindo que seus saberes-fazeres sejam construídos a partir do 

ensino como prática social (Pimenta). 

 

 

 



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” 

3 

OBJETIVOS 

Este trabalho busca analisar quais são as influências que o projeto de visitação trouxe 

para os extensionistas responsáveis pelas conduções nos laboratórios de Anatomia Humana, 

visando as potencialidades que o mesmo tem na formação dos acadêmicos, uma vez que permite 

um contato antecipado com os alunos de ensino fundamental e médio.  

 

METODOLOGIA 

Os alunos visitantes junto com seus respectivos professores, chegavam à UEPG com o 

transporte próprio ou disponibilizado pela universidade. Então, os executores os encaminhavam 

até os três laboratórios participantes do Projeto “Visitando a Biologia da UEPG”, sendo eles os 

Laboratórios de Anatomia Humana, Parasitologia Humana e Zoologia de Vertebrados.   

Durante as visitações, cada grupo de alunos ficava 45 minutos nos laboratórios de 

Anatomia Humana. Sendo 15 minutos no laboratório de peças secas, onde esses visitantes 

poderiam manipular os materiais didáticos e, interrogar os executores a fim de esclarecer 

dúvidas. Passado esse tempo, a turma era conduzida até o laboratório cadavérico, onde eram 

orientados a ter respeito e não tirar fotos, também tinham a possibilidade de manipular os 

cadáveres e fazer perguntas, para a manipulação era entregue uma luva para cada estudante, o 

período que passavam nesse ambiente era de 25 minutos. Para fechar os 5 minutos restantes, 

realizavam uma atividade onde todos os visitantes, incluindo professoras e alunos, avaliavam e 

davam sugestões à visitação. 

A metodologia utilizada apresenta uma abordagem qualitativa, que tem por objetivo 

descrever os dados sem mensurações numéricas. Foi aplicado um questionário online para os 

executores do Projeto “Visitando a Biologia da UEPG”, que atuaram nos laboratórios de 

Anatomia Humana no ano de 2018. Tal instrumento de coleta de dados apresentava cinco 

questões abertas sobre a experiência dos questionados.  Após o término da coleta de dados, os 

alunos são convidados a participarem do registro da visita, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Registro da Visitação 

 

Legenda: Ao final de cada visitação, os alunos eram convidados a tirarem uma foto com os alunos extensionistas. 

RESULTADOS 

Os executores evidenciaram como o principal ponto positivo do Projeto a necessidade 

de realizar transposições didáticas a todo momento, o que proporcionou uma prática constante 

para tal ação. O contato com alunos reais também foi muito citado, pois geralmente isso só é 

possível nos estágios obrigatórios, o que pode caracterizar uma falha na formação docente.  

Em relação aos pontos negativos, por unanimidade os entrevistados reclamaram da falta 

de preparo para lidar com certos alunos, desde os “bagunceiros” até aqueles portadores de 

necessidades especiais. Sem dúvidas, isso mostra a carência por matérias relacionadas à 

inclusão durante a graduação. 

Quando questionados se participariam novamente do Projeto, a resposta foi positiva, 

pois levando em conta que todas as turmas e indivíduos são diferentes, as experiências também 

seriam. Além de que, os alunos visitantes tinham a possibilidade de participar ativamente 

durante as atividades desenvolvidas nos laboratórios, algo que as vezes não é possível dentro 

da sala de aula, por falta de tempo ou oportunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contato direto com alunos possibilitado pelo projeto, soma inúmeras experiências para 

a formação docente dos executores. Desde aprender a lidar com indivíduos diferentes à ter a 

oportunidade de transpor, como professores, os conteúdos aprendidos dentro das salas de aula, 

e não, apenas, como alunos de licenciatura que habitualmente apresentam seminários, que 

muitas vezes não servem de embasamento e nem de “treinamento” para o ato de dar aulas.  

APOIO 

Não se aplica. 
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