
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”

1

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções)
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( ) MEIO AMBIENTE
( ) SAÚDE
( ) TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
( ) TRABALHO
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PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM CONDIÇÃO DE
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Resumo: O presente trabalho apresentado, refere-se ao projeto de extensão Visitando a Biologia da
Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG. Tal projeto foi desenvolvido pelo professor da área de Anatomia
Humana e Coordenador do projeto, com o intuito de trazer os alunos estudantes da rede pública e privada para
participarem. O trabalho desenvolvido neste momento foi com jovens e adolescentes do Programa de
Semiliberdade de Ponta Grossa- Pr. Segundo a Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, são jovens e
adolescentes que possuem determinação judicial para medida de semiliberdade. Este programa foi pioneiro entre
os programas do Estado para atender a demanda proveniente do internamento provisório com vias de
reintegração familiar. A visita e participação ao projeto desenvolveu-se com graduandos do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da própria instituição de ensino, os quais conduziram a atividade
juntamente com estes jovens e adolescentes no objetivo de interação e incentivo a estes jovens, para que
alcancem seus objetivos e conquistas futuras.
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Visitando a Biologia da UEPG.

PÚBLICO-ALVO

Jovens e Adolescentes do Programa Semiliberdade de Ponta Grossa.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa- Paraná
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3 Coordenador do projeto “Visitando a Biologia da UEPG; Universidade Estadual de Ponta Grossa;
Departamento de Biologia Geral; jfcjustus@uepg.br.
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LOCAL DE EXECUÇÃO

Centro Anatômico - Bloco M - Universidade Estadual de Ponta Grossa.

JUSTIFICATIVA

Os projetos de extensão são meios alternativos de buscar uma proximidade da

Universidade com a comunidade, promovendo uma extensão do saber científico que é

desenvolvido na instituição, propiciando, também, ao acadêmico um momento de contato

com sua profissão de forma a conhece-la de maneira prática analisando sua aplicação na

sociedade. Essa atuação é importante e necessária já que a universidade possui uma realidade

social e política, a qual é expressa a partir da sociedade da qual ela faz parte, devolvendo a ela

um pouco do que recebeu (Silva, 2011, Santos, 2014 e Manchur et. al. 2013). Relacionado a

isso Rodrigues (2013) nos diz que:
É preciso, por parte da Universidade, apresentar concepção do que a extensão tem

em relação a comunidade em geral. Colocar em prática aquilo que foi aprendido em

sala de aula e desenvolvê-lo fora dela. A partir do momento em que há esse contato

entre o aprendiz e a sociedade beneficiada por ele, acontece por parte dos dois lados,

benefícios.

Desse modo é importante que todos os componentes da sociedade sejam atingidos por essas

atividades, inclusive jovens que estão em estado de conflito com a lei, que muitas vezes

sofrem processos de exclusão. Existe uma diversidade de órgãos e programas que fazem o

atendimento de tais indivíduos, sendo um dele o Programa de Semiliberdade de Ponta Grossa.

Segundo a página da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, esse

programa atende somente adolescentes do sexo masculino os quais se apresentam com

mandados de busca e apreensão, determinação judicial para medida de semiliberdade ou que

estejam em transição para o meio aberto. Ainda sobre isso, a página nos informa que
Os adolescentes internos são encaminhados para o exercício da cidadania, com a

confecção de documentos e a realização de atividades externas, com destaque para a

escolarização, cursos de profissionalização, atendimentos médico e odontológico,

eventos culturais, resgate ou aprofundamento de vínculos familiares e promoção da

integração em medidas socioeducativas de meio aberto.

Desse modo a medida de semiliberdade contribui para a ressocialização do menor

infrator a partir da sua inclusão social, tornando possível a melhoria da sua qualidade de vida,

contribuindo para uma sociedade mais igualitária, e, considerando que a educação é uma peça

fundamental para tal, se vê que a aproximação desses jovens e adolescentes com uma
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Universidade, pode levar à um estímulo para que esses indivíduos possam estar ingressando

na mesma (Neri 2012; Varela 2015).

OBJETIVOS

Analisar a contribuição do projeto para a ressocialização e para vida dos adolescentes

participantes do Programa de Semiliberdade, que participaram das visitações nos laboratórios

de Anatomia Humana, no ano de 2018.

METODOLOGIA

O trabalho desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa. Os alunos

visitantes do projeto são jovens e adolescentes do Programa Semiliberdade de Ponta

Grossa/Pr juntamente com dois membros da equipe técnica responsável pelos mesmos. A

participação no projeto Visitando a Biologia ocorreu no dia 12 de novembro de 2018

(segunda-feira) no período da manhã. Os extensionistas participantes do projeto lhes

esperavam na entrada do Bloco M e os conduziram até o Centro Anatômico.

Ao estarem todos presentes no laboratório de anatomia humana, os participantes são

convidados a sentarem-se diante as bancadas, onde a mesma apresentava-se com estruturas

anatômicas (peças secas) as quais poderiam ser manipuladas pelos indivíduos. Para dar

continuidade ao projeto, realizou-se uma breve apresentação dos principais pontos

relacionados à Anatomia Humana, bem como sua importância em diferentes âmbitos da

sociedade e os objetivos da realização de tal projeto, além de um diálogo entre os

extensionistas e os participantes para a análise dos seus conhecimentos prévios.

O tempo estimado para cada visita nos laboratórios é de 45 minutos, sendo este

tempo dividido em 3 momentos. O primeiro deles é a introdução do projeto, onde se tem o

processo da apresentação formal inicial dos participantes, do projeto e dos laboratórios. Em

seguida a visitação dá continuidade com a manipulação das peças secas dos laboratórios pelos

indivíduos, além da interatividade proporcionado torna-se possível a realização de

questionamentos, por eles, sobre as estruturas disponibilizadas no laboratório. A parte final da

visita é realizada no Centro Cadavérico, o qual contém as peças reais disponíveis também

para estudo. Antes dos alunos serem direcionados ao centro cadavérico, ocorre uma breve

explicação de como ocorre o funcionamento desta sala de aula, sendo assim, algumas

instruções de medidas de segurança e de comportamentos apropriados lhes são passadas. Uma
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das questões ressaltadas é que no caso de alguém não se sentir confortável com o processo, a

pessoa tem total liberdade em não participar, podendo aguardar em outra sala.

Ao encerrar a visita, realiza-se uma avaliação com os alunos na forma de bilhetes,

para que expressem opiniões, críticas e sugestões com relação ao trabalho desenvolvido no

projeto. Essas avaliações são fundamentais para analisar os resultados e coletar os dados do

projeto.

RESULTADOS

A partir dos dados coletados nos bilhetes que foram entregues aos adolescentes, se viu,

que todos os adolescentes demonstraram interesse na visitação.

Foram identificados relatos de desejo em entrar em um maior contato com área de

Biologia, como em um deles no qual foi escrito que: “ Foi muito interessante e foi algo que

me interessou a estudar biologia”, enquanto que em outro foi escrito que “Achei bem da hora,

uma vista que eu aprendi coisas novas sobre o corpo humano e gostaria de fazer um curso

desse foi bem da hora”. Em outros foram demonstrados o agrado pela visitação, mas não pelo

trabalho com a área da biologia, e sim com outras áreas, como no caso em que foi escrito que

“Achei interessante, porém não serviria essa carreira pra mim prefiro engenharia civil.”

Nos bilhetes escritos pelos responsáveis pelos adolescentes, foram apresentados

elogios à estrutura do laboratório, focando em como o material possibilita uma melhor

resolução de dúvidas a respeito da Anatomia Humana, em um deles é expressado que

“Estrutura muito boa com materiais e peças boas para o estudo do corpo. Além do corpo

humano real, para comparação que ajuda muito para o estudo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de todos os levantamentos feitos e das análises realizadas, se vê que a

educação é uma ferramenta importante para a inclusão de indivíduos na sociedade, e de como

é importante possibilitar um momento em que eles possam buscar uma inspiração para

estarem ingressando na Universidade. Também foi uma oportunidade de os extensionistas

entrarem em contato com um público diferenciado, de forma a possibilitar uma formação

complementar.

APOIO
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Não se aplica
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