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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 
 

“CURSO DE INVERNO EM BIOLOGIA EVOLUTIVA”: UM ESPAÇO PARA 

INTEGRAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Jesiane Stefania da Silva Batista (coordenadora; Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, jesiane.batista@uepg.br)1 
Mara Cristina de Almeida Matiello (participante; mara@uepg.br)2 

 
Resumo: Programas de Pós-Graduação usualmente enfatizam atividades de pesquisa, resultando na dissociação 
entre a produção do conhecimento e sua aplicação. Nesse contexto, o Programa de Pós-Graduação em Biologia 
Evolutiva da UEPG (PPG-BioEvol) criou o evento de extensão “Curso de Inverno em Biologia Evolutiva”, como 
estratégia de integração entre alunos e docentes do PPG-BioEvol com alunos de cursos de Graduação e 
profissionais da Educação Básica. O evento tem periodicidade anual, em data determinada de acordo com o 
calendário universitário e escolar do Ensino Médio do Estado do Paraná no mês de julho. Os temas das três edições 
versam sobre a Biodiversidade, em consonância com as pesquisas desenvolvidas no PPG-BioEvol. Nota-se um 
aumento crescente na oferta de minicursos e, consequentemente, no número de participantes. Os minicursos que 
contavam com saídas de campo e atividades práticas em laboratório foram os que tiveram maior retorno positivo, 
reforçando a influência positiva de ações didáticas com maior nível de interatividade. Observou-se uma 
participação superior de acadêmicos em relação ao número de profissionais, mesmo com forte divulgação para o 
segundo grupo. A identificação dos fatores relacionados à tal baixa adesão permitirá a contribuição do evento 
como uma atividade de formação continuada de professores da rede básica de ensino. Além disso, propor 
estratégias para reduzir a lacuna entre os produtos das Universidades e a educação básica.  
 
Palavras-chave: Formação acadêmica; Formação docente; Ensino de Ciências; Biodiversidade. 
 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

A biodiversidade nos diferentes ambientes de ensino 

 

PROJETOS VINCULADOS 

 

PÚBLICO-ALVO  

                                                
1 Coordenadora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Depto de Biologia Estrutural, 
Molecular e Genética/Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva; jesiane.batista@uepg.br. 
2 Membro da equipe executora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Depto de Biologia 
Estrutural, Molecular e Genética/Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva; mara@uepg.br. 
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• Alunos de Graduação, especialmente dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas; 

• Estudantes e professores de Ensino Médio e Fundamental 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

• Ponta Grossa-PR e região 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - Ponta Grossa/PR 

 

JUSTIFICATIVA 

A área de Biodiversidade (Capes) incentiva os Programas de Pós-Graduação a ampliar 

ou intensificar um conjunto de atividades junto à comunidade. No item de avaliação (métrica) 

“Inserção social” a área de Biodiversidade considera parâmetros relativos à integração, 

cooperação e desenvolvimento profissional, avaliando a extensão de programas de 

solidariedade/cooperação com vários setores, inclusive com a educação básica.   

Existem programas tradicionais e ações que envolvem a articulação entre a Educação 

Superior e escolas e sistemas de ensino; no entanto, ainda são escassas as ações que promovam 

a articulação entre Programas de Pós-Graduação strictu sensu, Ensino Superior e Educação 

Básica. Visando a promoção da capacitação de professores e alunos, a integração entre o ensino 

e a pesquisa e o fortalecimento do diálogo entre atores do processo educacional, o Programa de 

Pós-Graduação em Biologia Evolutiva da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PPG-

BioEvol) propôs a criação do projeto de extensão “A Biodiversidade nos diferentes ambientes 

de ensino” que tem como principal objetivo estabelecer uma rede colaborativa entre alunos e 

professores de Ensino Básico, Ensino Superior e Pós-Graduação. 

Nesse contexto, a consolidação de um projeto de extensão vinculado ao Programa 

permitiu consolidar a interação entre Pós-Graduação, Graduação e Ensino Básico. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar o “Curso de Inverno em Biologia Evolutiva” como estratégia de 

estabelecimento de ações integradoras entre alunos e docentes do Programa de Pós-Graduação 

em Biologia Evolutiva com alunos de cursos de Graduação e profissionais da Educação Básica. 
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METODOLOGIA 

As ações foram desenvolvidas, primariamente, por alunos de Mestrado do PPG-

BioEvol, sob supervisão dos docentes permanentes e colaboradores do mesmo Programa bem 

como docentes do Depto de Biologia Estrutural, Molecular e Genética e Depto de Biologia 

Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Dentre as diversas atividades promovidas, foi criado o evento de extensão “Curso de 

Inverno em Biologia Evolutiva”. O evento tem periodicidade anual, em data determinada de 

acordo com o calendário universitário da UEPG e calendário escolar do Ensino Médio do 

Estado do Paraná. As datas escolhidas para o evento coincidem com o período de recesso em 

julho, viabilizando a participação de alunos de Graduação e professores da Rede básica de 

ensino. A cada ano, um novo tema é selecionado pelos discentes do Programa e toda a 

programação do evento versa sobre tal temática central. O evento visa desenvolver atividades, 

aprofundamento e atualização voltados à Educação continuada de professores do Ensino 

Básico; promover minicursos voltados a alunos de Graduação com vistas à maior integração 

com atividades desenvolvidas no PPG-BioEvol; incentivar a qualificação profissional dos 

alunos do PPG-BioEvol. 

 

RESULTADOS 

O “Curso de Inverno em Biologia Evolutiva” já contou com três edições (Tabela 1). 

Os temas das três edições versam sobre a Biodiversidade, em consonância com as pesquisas 

desenvolvidas no PPG-BioEvol. Nota-se um aumento crescente na oferta de minicursos e, 

consequentemente, no número de participantes. Salienta-se que o número de inscritos por 

minicurso é limitado devido ao desenvolvimento de atividades práticas e outras metodologias 

ativas, o que muitas vezes requer que os inscritos participem de um processo de seleção.  

Visando uma ampla participação da comunidade acadêmica e profissionais da área, 

o evento não envolve cobrança de taxa de inscrição; por essa razão, o evento possui poucos dias 

de realização (Tabela 1). 

As temáticas dos minicursos abordavam assuntos de interesse de acadêmicos e 

profissionais da área (Figura 1). No entanto, observou-se uma participação muito superior de 

acadêmicos em relação ao número de profissionais, mesmo com forte divulgação para o 

segundo grupo de ouvintes. 
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Tabela 1 – Edições do “Curso de Inverno em Biologia Evolutiva” 

Ano Tema Número de participantes 
Características gerais da 

programação 

2017 
A biodiversidade nos 

diferentes ambientes de 
ensino 

88 ouvintes 
12 ministrantes 

- 2 dias de evento 
- 6 minicursos 

2018 

Educação em espaços 
não-formais e a 
conservação da 
biodiversidade 

179 ouvintes 
14 ministrantes 

- 3 dias de evento 
- Abertura com palestras 

- 7 minicursos 

2019* 
Novos desafios para a 

conservação da 
biodiversidade 

115 ouvintes 
17 ministrantes 

- 2 dias de evento 
- Palestras nos 2 dias de evento 

- 11 minicursos 
Fonte: O autor 

*Dados estimados, apenas considerando o número de vagas disponíveis para minicursos. 
 

 
Figura 1 – Imagens do “I Curso de Inverno em Biologia Evolutiva”. 

Após a edição de 2018 (Figura 2), foi encaminhado um formulário para participantes 

para avaliação geral do evento. Destes, 59,4% avaliaram o evento como “excelente” e 65,6% 

consideraram excelente a atividade dos acadêmicos do PPG-BioEvol como organizadores.  

 
Figura 2 – Imagens do “II Curso de Inverno em Biologia Evolutiva”. 

Ainda sobre as opiniões dos participantes, os minicursos que contavam com saídas 

de campo, atividades práticas em laboratório, etc. foram os que tiveram maior retorno positivo, 

reforçando a influência positiva de ações didáticas com maior nível de interatividade. As 
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pesquisas desenvolvidas por discentes e docentes do PPG-BioEvol foram apresentadas aos 

ouvintes pelos próprios discentes do Programa, com o intuito de contribuir com a construção 

do conhecimento cientifico sob abordagem interacionista (Tsybulskaya & Camhi, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos programas de Pós-Graduação possuem uma ênfase atribuída à pesquisa, muitas 

vezes sem realçar as possibilidades de articulação com o ensino e extensão e, 

consequentemente, contribuindo para a indevida dissociação entre os fazeres que 

constitucionalmente fixam a identidade de uma Universidade no Brasil (Moita & Andrade, 

2009). O “Curso de Inverno em Biologia Evolutiva” cumpre com sua proposta de divulgar 

conhecimento científico e oportunizar atividades interativas de aperfeiçoamento, atualização 

ou conhecimento de novas áreas e métodos experimentais.  

A realização de tais atividades em período de recesso/férias permite um contato ainda 

mais significativo. No entanto, um dos principais objetivos da proposta ainda não foi alcançado 

de forma satisfatória: a consolidação do evento como uma atividade de formação continuada 

de professores da rede básica de ensino. Não foram levantados os fatores que levaram a tal 

ocorrência, considerando a realização do evento em período de recesso escolar e com oferta de 

atividades de aplicação direto no exercício da atividade docente. Uma das principais metas 

consistirá na identificação de tais fatores e propor estratégias para viabilizar a participação de 

professores nas próximas edições. 

 

APOIO 

As edições de 2018 e 2019 do Curso de Inverno em Biologia Evolutiva contaram com 

o apoio da Fundação Araucária. 
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