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Resumo: A proposta do projeto envolveu mestrandos e doutorandos do Programa de Pós Graduação em 

Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e teve como objetivo levar 

ao ensino fundamental a ciência produzida na universidade, mais especificamente no PPGCF. A atividade foi 

nomeada como o “Dia do Cientista Mirim” e participaram desta os estudantes do Centro de Atenção Integral à 

Criança e ao Adolescente (CAIC), órgão ligado à UEPG. Cerca de 60 alunos do 4º ano do ensino fundamental do 

CAIC foram aos laboratórios, localizados no Bloco M do Campus de Uvaranas. No local, os estudantes 

participaram de atividades que trataram da prática farmacêutica no campo científico - sobre o funcionamento do 

organismo celular, sobre o papel do farmacêutico na sociedade, sobre a administração de medicamentos para 

problemas pulmonares pela via inalatória e ainda sobre o conceito de pressão e a pressão arterial. A partir da 

troca de ideias sobre as atividades a serem realizadas e orientações da equipe pedagógica do CAIC, os pós-

graduandos adaptaram todas as explicações científicas para uma linguagem didática que fosse entendida pelos 

alunos da faixa etária em questão. 
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NOME DO PROJETO 

Transformação da sociedade através da ciência. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do 4º ano do Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – 

CAIC, abrangendo duas turmas e contabilizando 60 alunos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município de Ponta Grossa foi atingido com a atividade extensionista. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi realizado em laboratórios do bloco M da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (campus Uvaranas) com o objetivo de aproximar os alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental à realidade do meio universitário e da pesquisa. 

JUSTIFICATIVA 

 Segundo (GOUW; MOTA; BIZZO, 2016) está cada vez mais fraco o interesse dos 

mais jovens pela carreira científica e pela ciência escolar. As dificuldades que norteiam o 

ensino e a aprendizagem de ciências, sobretudo para alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental, vão desde a preparação dos professores, até o distanciamento do contexto social 

em que estas crianças estão inseridas com o que é efetivamente ensinado, tornando as ciências 

como algo distante e difícil (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013).  

Apesar disso, não se pode esquecer da importância das ciências para despertar nos 

estudantes o interesse pelas carreiras científicas e assim ampliar a possibilidade de formar 

profissionais capazes de produzir conhecimentos científicos e tecnológicos (UNESCO, 2005).  

Desse modo, visando aproximar a comunidade da universidade e levar até ela o 

conhecimento produzido no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

(PPGCF), desenvolveu-se a 2ª edição do projeto: Dia do Cientista Mirim, junto a alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental do CAIC e assim contribuir para despertar a curiosidade 
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sobre a ciência, a desmistificar percepções sobre o que é ser cientista e pesquisador, que é 

visto pelas crianças como um “homem branco, de jaleco, barba e óculos, cercado por 

vidrarias”. Tal estereótipo afeta a percepção dos alunos, e pode manter-se durante toda a vida 

escolar, se expressando como falta de interesse pelo estudo das ciências na escola, levando ao 

fracasso na alfabetização científica, bem como, afetar seu interesse pela área da ciência como 

escolha profissional (ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS – X ENPEC, 2015). 

OBJETIVOS 

Como objetivo geral, buscou-se aproximar a comunidade do ambiente de pesquisa e 

do conhecimento gerado na universidade. Especificadamente, o projeto teve como objetivos: 

1) Transformar projetos de pesquisa desenvolvidos no PPGCF em tópicos de 

interesse do dia a dia e com uma abordagem didática para alunos do 4º ano do 

ensino fundamental; 

2) Apresentar aos alunos o contexto e a rotina de laboratórios de pesquisa da 

universidade; 

3) Desmistificar o estereótipo do cientista e estimular o interesse pela carreira 

científica nos alunos envolvidos no projeto. 

METODOLOGIA 

Foram elaboradas quatro oficinas baseadas em quatro pesquisas desenvolvidas pelo 

PPGCF: funcionamento de organismos celulares; a administração de medicamentos para 

doenças pulmonares pela via inalatória; sobre o conceito de pressão e a pressão arterial e 

ainda, sobre o papel do profissional farmacêutico na sociedade. Todas as oficinas foram 

desenvolvidas a partir do tema central e norteador “a célula”. 

O conteúdo de cada oficina foi apresentado aos professores do CAIC antes da sua 

exposição aos alunos, recebendo sugestões de adequações quanto à acessibilidade da 

linguagem. Após isso, em data estipulada (20 de novembro de 2018), os alunos foram 

conduzidos à universidade, divididos em grupos e receberam paramentos como: jaleco, touca, 

luva e propé, com a finalidade de aproximá-los da vivência de um pesquisador. Cada oficina 

dispôs de material educativo, como cartazes com ilustrações e materiais para manuseio. Além 

disso, os alunos participaram de atividades durante as oficinas, como a produção manual de 
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cápsulas de amido na oficina sobre o papel do farmacêutico, e a visualização de células 

microscópicas vegetais e a sua comparação com células macroscópicas, como o ovo de 

galinha, tomando conhecimento sobre as dimensões celulares na oficina sobre o 

funcionamento de organismos celulares. 

Na oficina sobre o conceito de pressão arterial, os alunos participaram de um 

pequeno experimento de osmose na batata e aprenderam sobre como funciona o 

esfigmomanômetro e, finalmente, na última oficina os alunos tiveram contato com um modelo 

do sistema respiratório e associação de imagens, em que foi evidenciado um pulmão saudável 

e outro doente. Nessa apresentação, os alunos entenderam quais as vantagens do uso de 

medicamentos de via inalatória no caso de doenças pulmonares. Como sugerido pelos 

professores do CAIC, foi dado ênfase aos perigos e complicações causados pelo tabagismo, o 

que pode levar ao desenvolvimento do câncer pulmonar. Após passar por todas as oficinas, os 

alunos receberam um folder (Imagem 1) sobre os temas apresentados no dia e foram 

questionados sobre suas impressões sobre a atividade extensionista. As atividades foram 

realizadas no período da manhã e da tarde. 

RESULTADOS 

Os resultados foram obtidos através da interação dos alunos durante as oficinas, nas 

quais os estudantes fizeram muitas perguntas, demonstraram curiosidade sobre os conteúdos 

abordados e interesse em participar de novas atividades. Quando questionados se gostariam de 

um novo “Dia do Cientista Mirim”, todos afirmaram que sim e vários disseram que querem 

ser cientistas “quando crescerem”. Do ponto de vista de seus professores, os conteúdos 

abordados e atividades realizadas pelo projeto de extensão eram novos até mesmo para eles, 

agregando, assim, novo aprendizado para todos e causando uma ressignificação do papel do 

cientista para os participantes do projeto. 
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Imagem 1 – Folder desenvolvido para os participantes das oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conexão entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental para o avanço da ciência e 

sociedade. A aproximação do ambiente acadêmico à população é capaz de gerar troca de 
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experiências e conhecimento, além de proporcionar o contato do cientista/pesquisador com a 

realidade para o desenvolvimento de uma ciência voltada para as necessidades da população. 

O projeto estimulou a curiosidade dos alunos e a vontade de ingressar no ambiente 

universitário, uma vez que vários disseram que gostariam de se tornarem médicos, médicos 

veterinários, enfermeiros, professores, entre outros, o que pode tornar possível sua atuação 

enquanto pesquisadores nas mais diversas áreas e colaborar com o meio científico. 

APOIO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – PPGCF. 
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