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Resumo: O projeto de extensão promove uma aproximação da comunidade externa com a universidade. Esse               
trabalho tem como principal objetivo auxiliar na formação profissional de estudantes de cursos técnico em               
enfermagem que não possuem laboratório cadavérico para estudo. Sendo assim a universidade atua como espaço               
não formal de ensino e aprendizagem, sendo definido como um espaço onde é mais dinâmico, aberto e pode não                   
ser conduzido por um professor. A visita das escolas técnicas acontecem no laboratório de Anatomia Humana da                 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. As visitas ocorriam nas quartas-feiras durante o período noturno. Os               
alunos eram acolhidos no laboratório onde recebiam informações sobre as peças anatômicas, sobre conservação              
e doação de cadáveres. Com o uso de jaleco e luvas, os visitantes tinham liberdade para manusear as peças                   
cadavéricas e tirar suas dúvidas. Após as visitas, escreviam sua opinião sobre a experiência e de que maneira ela                   
ajudou na sua formação. No geral, os alunos gostaram de conhecer o laboratório, aprenderam mais sobre                
anatomia e se sentiram motivados a continuar seus estudos na área.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Visitando a Biologia da UEPG. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos de escolas técnicas de enfermagem. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa- PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto Visitando a Biologia são executadas no Laboratório            

de Anatomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Os cursos técnicos em enfermagem (externos à UEPG) não possuem laboratório           

cadavérico para o estudo do corpo humano. Visto a importância de conhecer o corpo humano               

para a formação profissional, a visitas permitem que os estudantes vejam na prática o que               

estudaram no seu curso. 

INTRODUÇÃO 

De acordo com NUNES et. al, extensão universitária é uma forma de interação que deve               

existir entre a universidade e a comunidade na qual ela está inserida, uma espécie de ponte                

permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. 

Portanto, se a extensão universitária é um processo educativo, cultural e           

científico que viabiliza a relação entre universidade e sociedade, a          

universidade pública enquanto um espaço de criação e recriação de          

conhecimento deve ser acima de tudo pública e, para tanto, a transformação            

social deve extrapolar os muros acadêmicos (NUNES et. al). 

A universidade, através da extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou             

seja, há uma troca de valores entre a universidade e o meio (SILVA, 1997). E também para                 

Hennington (2005), os programas de extensão universitária mostram a importância de sua            

existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade. Acontece por meio da            

aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos e população,            
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pela possibilidade de desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, a partir de           

práticas cotidianas, juntamente com o ensino e pesquisa e, especialmente, pelo fato de             

propiciar o confronto da teoria com o mundo real de necessidade e desejos. 

Assim, alicerçado no princípio da extensão como um processo educativo, os projetos de             

extensão baseados na concepção acadêmica objetivam relacionar os diversos saberes, em uma            

íntima relação da produção do conhecimento com a realidade social. (JENIZE, 2004, [n.p]). 

Esse trabalho busca proporcionar de uma maneira mais dinâmica e atrativa incentivar e             

despertar a curiosidade e o interesse dos alunos através da visita na universidade que              

representa um espaço não formal de ensino. De acordo com RODARI (2009) a educação não               

formal é a que acontece fora da escola, fora dos quadros formais. Mas há também quem a                 

defina de outra maneira, frisando que ela acontece em espaços feitos para o efeito, como               

museus, zoológicos etc., ou espaços de ações coletivas [...], que acompanham as trajetórias             

das pessoas, como ONGs ou clubes (CHAGAS, 1993). 

É, assim, um tipo de educação também planejada, com objetivos educativos, mas não está              

organizada de maneira fechada e hierárquica, é mais adaptável e flexível (GADOTTI, 2005).             

Além disso: 

Esses espaços são organizados de forma que ocorra, de maneira intencional, a            

interação do visitante com o contexto do lugar, sendo um elemento           

importante na diferenciação entre educação formal e não formal. Além disso,           

o agente educador desta modalidade é o indivíduo responsável em orientar a            

visita, como o guia do espaço, por exemplo (GOHN, 2006). 

Para a maioria dos autores, a educação não formal também se caracteriza pela             

intencionalidade do aluno em aprender (MARQUES 2017): “Há na educação não formal uma             

intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes”               

(GOHN, 2006, p. 3). 

Esse projeto visa aproximar a comunidade externa com a universidade e também fazer com              

que a visita possa contribuir de forma significativa no aprendizado dos alunos. 
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METODOLOGIA 

As turmas eram acolhidas no laboratório nas quartas feiras durante o período            

noturno. A visita iniciava-se com a apresentação do laboratório onde ficam as peças             

anatômicas secas com explicação sobre o processo de doação de corpos, conservação dos             

cadáveres, diferenciação dos ossos falsos com os verdadeiros, uso de jaleco e luvas, etc. Em               

seguida, os visitantes eram conduzidos ao laboratório cadavérico onde, com o uso adequado             

de jaleco e luvas, tinham liberdade para manusear as peças e tirar suas dúvidas sobre o corpo                 

humano. Para encerrar a visita, distribuía-se papéis para escreverem como foi sua experiência             

conhecendo o laboratório cadavérico e como a visita contribuiu para sua formação            

profissional.  

RESULTADOS 

Foram colhidas avaliações de três visitas de uma escola técnica de enfermagem,            

onde pudemos observar frases de como a visita contribuiu positivamente, como: ´´ A visita foi               

produtiva e contribuiu de forma positiva, ver de forma real como é o corpo humano, dando                

mais clareza.``; ´´A visita foi uma oportunidade para que possamos ver e ter contato com               

peças de anatomia, na qual a nossa escola não tem.`` 

Outras de como ajudou a relacionar a teoria com a prática, como: ´´ A visita foi                

muito proveitosa, pois aprendemos como é a anatomia de verdade, não somente por             

ilustrações, o ato de poder tocar foi incrível. ``; ´´Muito interessante, serviu para tirar dúvidas               

e unir a teoria a prática, já que estudamos apenas por slides. `` 

E também algumas em relação ao interesse a mais pela área, como: ´´Muito             

interessante, abriu mais a minha vontade de se aprimorar no curso e futuramente fazer              

faculdade de enfermagem. ``; ´´Eu gostei muito da visita, conhecer o corpo humano por              

dentro, essa visita me fez crer que o curso que eu faço é fascinante e extraordinário. `` 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto contribuiu significativamente com a formação dos visitantes. A maioria           

demonstrou muito interesse pela anatomia e se sentiu motivado a continuar seus estudos.             
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Além disso, foi uma experiência gratificante para quem realizou o projeto, houve contribuição             

para o crescimento pessoal e profissional, desenvolvendo principalmente a habilidade de falar            

em público. Espera-se que o projeto tenha continuação e possa contribuir com a formação de               

muitos técnicos em enfermagem. 
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