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Resumo: O presente trabalho refere-se à perspectiva dos alunos de ensino médio sobre as visitações no Laboratório 

de Anatomia Humana da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que ocorreram de abril até novembro do ano de 

2018. Tal visita faz parte do Projeto Visitando a Biologia da UEPG. Os alunos participantes são de colégios 

públicos e privados das cidades de Jaguariaíva – Pr, Palmeira – Pr , Ponta Grossa – Pr  e Telêmaco Borba – Pr. 

Tal projeto se trata de um projeto de extensão, como nos diz o autor CASTRO, extensão é feita de encontros entre 

alunos, professores e comunidades, tem a possibilidade de, neste encontro, incorporar outros saberes. Dessa forma, 

os estudantes são convidados a participar de uma visita conduzida por acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas que busca proporcionar aos alunos o contato com o Laboratório de Anatomia Humana, 

incorporando saberes e estimulando o saber científico. A análise foi feita com a leitura dos comentários escritos 

feitos pelos alunos visitantes após o final de cada visitação.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Visitando a Biologia da UEPG 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do Ensino Médio de colégios públicos e privados. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

                                                 
1  Discente executora do projeto “Visitando a Biologia da UEPG”. Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

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

Licenciatura em Ciências Biológicas; franciele.bobato@yahoo.com. 
3 Coordenador do projeto “Visitando a Biologia da UEPG”. Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

jfcjustus@uepg.br. 
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Jaguariaíva (PR); Palmeira (PR); Ponta Grossa (PR); Telêmaco Borba (PR).  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios de Anatomia Humana da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

INTRODUÇÃO 

Os projetos de extensão permitem a quebra da barreira entre as universidades e a comunidade 

externa, possibilitando uma troca de experiências entre ambas. Além de possuir um papel 

essencial na vida dos acadêmicos, que têm a oportunidade de colocar em prática tudo o que 

aprenderam em sala de aula e ainda participar do processo de humanização dos indivíduos 

participantes (RODRIGUES et al, 2013). 

[...] a extensão ... é feita de encontros entre alunos, professores e 

comunidades; tem a possibilidade de, neste encontro, incorporar outros 

saberes, de criar um novo senso comum e de ampliar a capacidade de 

reflexão sobre as práticas, porque nelas se constituem, ou seja, são 

constituídas pelas experiências (CASTRO, p.5). 

Levando em conta o ponto de vista dos alunos do Ensino Médio, que já estão próximos do 

possível ingresso nas universidades, os projetos de extensão podem contribuir para a decisão 

da carreira. Pois, muitas vezes podem ajudá-los a decidir suas áreas de interesse ou ainda fazê-

los mudar de ideia sobre determinada área. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição do projeto para a vida dos alunos 

do Ensino Médio que participaram das visitações nos laboratórios de Anatomia Humana, no 

ano de 2018. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido utilizando uma abordagem qualitativa. Os participantes deste estudo são 

estudantes do ensino médio de colégio públicos e privados de Jaguariaíva/PR, Palmeira /PR, Ponta 

Grossa/PR, Telêmaco Borba /PR. A coleta de dados da pesquisa se deu por meio de comentários dos 

alunos, que ocorreu no final de cada visitação.  
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A visitação seguiu um roteiro, onde: os extensionistas iniciavam as visitações apresentando o projeto, 

que envolve os laboratórios de Anatomia Humana, Parasitologia Humana e Zoologia de Vertebrados, o 

tempo previsto para visitação em cada laboratório era de 45 minutos. Os alunos eram divididos em 

grupos de cerca de 15 pessoas, então era realizada uma espécie de rodízio, que funcionava da seguinte 

maneira: dado os 45 minutos, um dos extensionistas levava o grupo de alunos para outro laboratório, 

isso ocorria sucessivamente até que todos os laboratórios fossem visitados. O presente trabalho se refere 

à participação do público alvo no Laboratório de Anatomia Humana. 

Após a descrição do Projeto eram apresentados os dois laboratórios de Anatomia, o de peças secas e o 

cadavérico. Primeiro, era disponibilizado 15 minutos para que os alunos participantes manipulassem os 

modelos didáticos do laboratório de peças secas, que conta com estruturas reais e outras fabricadas com 

material sintético.  

Depois, os extensionistas davam novas orientações para as turmas sobre como deveriam se comportar 

no laboratório cadavérico, pois se trata de uma sala de aula como todas as outras mesmo contendo 

cadáveres, que por sua vez merecem respeito pois já foram pessoas e agora auxiliam na formação dos 

futuros profissionais. Os alunos não podiam tirar fotos de nenhuma peça real e deveriam tomar cuidado 

com as roupas por conta das substâncias usadas para conservação. E por último os grupos eram 

informados sobre como os cadáveres chegam até a Universidade, que pode ser via doação, onde o doador 

assina um documento disponibilizando seu corpo para a Universidade, porém, após o falecimento quem 

fica responsável pelo indivíduo são os familiares que podem negar essa doação. A outra forma que os 

cadáveres chegam até a Universidade, é através do Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres 

(CEDC), que apresenta uma lista com todas as Universidades do Estado, então os cadáveres são 

fornecidos para a instituição que estiver no topo, posteriormente indo para o final da lista. Dadas as 

orientações, eram distribuídas luvas para os visitantes para que pudessem manipular as peças do 

laboratório cadavérico, onde tinham 25 minutos para a visitação. Este espaço contém cadáveres 

dissecados e outras estruturas reais, conservados em formol e glicerina.  

Em ambos os laboratórios, os alunos tinham a possibilidade de realizar perguntas que eram respondidas 

pelos extensionistas. Para completar os 5 minutos restantes, os visitantes voltavam para o laboratório de 

peças secas, onde eram orientados a relatar em papeizinhos sobre a experiência que tiveram, podendo 

ter comentários positivos, negativos e sugestões. 

RESULTADOS 
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A partir dos relatórios obtidos no final de cada visita demostram quão significativa está sendo 

está atividade, de forma que a aprendizagem se torna dinâmica e significativa, destaca-se alguns 

relatos: 

O entusiasmo dos alunos com a visitação, muitos comentaram em prestar vestibular para cursos 

da área: “Uma experiência incrível, cada momento foi um aprendizado novo, foi inesquecível, 

e pretendo voltar em 2020 para fazer enfermagem ou medicina. Os professores (extensionistas) 

foram ótimos, foi demais.”  (Aluna (o) do Colégio General Osório – Ponta Grossa, 2º ano). Os 

extensionistas e a organização dos laboratórios foram muito elogiados após as visitações: “Foi 

muito bem explicado, com muitas amostras, que conseguiu deixar as explicações mais 

dinâmicas.” (Aluna (o) do Colégio Padre Carlos – Ponta Grossa, 3º ano) “O projeto é muito 

bem estruturado, os acadêmicos demostraram domínio do conteúdo e atenderam às 

expectativas dos estudantes.” (Aluna (o) do Colégio Adventista – Telêmaco Borba). Os 

professores dos colégios que vieram acompanhar seus alunos também teceram elogios ao 

projeto, em especial aos alunos extensionistas. “Parabéns alunos! O curso está cada vez 

melhor! Estudei à 22 anos Biologia. A diferença está grande e para melhor!” (Professora do 

Colégio Agrícola - Palmeira) “Parabéns! Pelos alunos universitários, pela explicação e 

recepção, foram muito atenciosos com nossos alunos. Sucesso a todos!” (Professora do 

Colégio Anita Canet – Jaguariaíva).  

Figura 1 – Visita ao Laboratório de Anatomia Humana 

 

Figura 1: Alunos do ensino médio participando do projeto Visitando a Biologia da UEPG, no laboratório de 

Anatomia Humana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados, inferiu-se, que essa atividade proporciona uma importante interação 

desses alunos com a Universidade, estimula o interesse científico, e também, o desejo em frequentar o 

ensino superior, auxiliando em suas escolhas profissionais e até mesmo na contextualização dos 

conteúdos aprendidos dentro da sala de aula.  

APOIO 

Não se aplica. 
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