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Resumo: O projeto ´´Visitando a Biologia`` aproxima a Universidade de alunos da Educação Básica, de Escolas 
públicas e particulares de Ponta Grossa e região. A ação envolve três laboratórios: Anatomia Humana, 

Parasitologia Humana e Zoologia de Vertebrados, onde os alunos tem a oportunidade de conhecer os 

laboratórios e os materiais que cada um dispõe. Os estudantes vêm até a Universidade, são divididos em grupos, 

que se dirigem a cada um dos laboratórios, onde são apresentados aos materiais didático-biológicos como, 

animais taxidermizados, peças anatômicas e cadavéricas, lâminas contendo os parasitos, entre outros. Os jovens 

permanecem aproximadamente 45 minutos em cada laboratório. O projeto tem por finalidade a extensão 

universitária, fazendo com que os alunos conheçam esses laboratórios e um pouco da rotina universitária. Por se 

tratar de um ambiente não formal de ensino as atividades oferecidas são bem dinâmicas e descontraídas 

despertando a curiosidade dos alunos. No final da atividade é oferecido para cada aluno pequenos papéis onde 

eles expressam livremente a sua percepção sobre a experiência da visitação.  

Palavras-chave: Parasitologia Humana, Interação Universidade-Escola, Ciências Biológicas. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Visitando a Biologia. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes do ensino fundamental e médio de colégios públicos e particulares. 

 

 

                                                
1 Acadêmico extensionista de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. maczenski99@gmail.com 
2 Acadêmica extensionista de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. isabelly.psantos58@gmail.com 
3 Acadêmico extensionista de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. andrefbendix@gmail.com 
4 Professora supervisora, Departamento de Biologia Geral da UEPG. iriane.eger@gmail.com 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Piraí do Sul e Porto Amazonas. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto ocorre nos laboratórios de Anatomia Humana, Parasitologia Humana e 

Zoologia de Vertebrados, que se localizam dentro das dependências do Bloco M, Setor de 

Ciências Biológicas e da Saúde (SEBISA). 

JUSTIFICATIVA 

Estudantes da rede básica de ensino, sobretudo de Escolas públicas de periferia ou de 

cidades de pequeno porte, têm pouco acesso ao meio universitário e, consequentemente, não 

vislumbram a possibilidade de ingressar no ensino superior. Além disso, as escolas 

normalmente só dispõem de modelos didáticos ou ilustrações de boa parte do conteúdo de 

Ciências Biológicas, tornando o estudo muito abstrato. 

OBJETIVOS 

- Aproximar a Universidade e a comunidade escolar de Ponta Grossa e região;   

- Estimular a curiosidade científica de escolares através da observação de materiais 

didáticos, animais conservados em solução fixadora e microscópios, dando oportunidade de 

conhecer melhor o curso de Ciências Biológicas da UEPG; 

- Contribuir com a formação acadêmica-extensionista e profissional dos alunos de 

graduação, auxiliando principalmente na transposição didática, adequação de linguagem e 

utilização de modelos didático-biológicos. 

METODOLOGIA 

Os professores dos colégios que desejam participar do projeto enviam um email a 

um dos coordenadores que marcam um dia e um horário para a visita, podendo ser nas 

segundas-feiras pela manhã ou nas sextas-feiras à tarde. A locomoção dos estudantes se dá 

por meio de ônibus da UEPG ou da VCG, previamente reservados. 

Ao chegar à Instituição, os alunos são divididos em três grupos, sendo que cada um 

deles se dirige a um dos laboratórios envolvidos no projeto: Parasitologia Humana, Anatomia 
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Humana e Zoologia de Vertebrados, onde ficam em torno de 45 minutos e seguem em rodízio 

para cada um dos laboratórios. 

No presente relato será detalhado a atividade realizada no Laboratório de 

Parasitologia Humana. Após a recepção aos escolares, os acadêmicos extensionistas explicam 

o que é Parasitologia, o que é um parasita e os quais cursos de graduação que estudam essa 

área. Logo em seguida, eles são novamente divididos em três subgrupos menores, onde cada 

um deles se dirige a uma bancada, que pode ser a dos helmintos (lombriga e solitária), 

protozoários (Trypanossoma cruzi, causador da doença de Chagas) ou a dos ectoparasitas 

(piolho, pulga e berne). Depois de 15 minutos eles trocam de bancada. Em cada uma delas 

eles podem tirar dúvidas sobre o ciclo de vida daqueles animais, qual a sua profilaxia, etc. e 

observam os parasitos em lupas, microscópios ou a olho nu os exemplares conservados em 

solução fixadora própria. Alguns modelos didáticos são também utilizados para auxiliar na 

transposição do conhecimento abstrato e o reconhecimento do espécime biológico.  

Por fim, pequenos papéis são distribuídos, onde os visitantes são incentivados a 

expor a sua percepção sobre a visita ao laboratório. 

RESULTADOS 

Ao analisar os papeizinhos contendo o feedback dos alunos pudemos encontrar 

frases contendo “Eu achei muito legal. Tirei várias dúvidas, e foi um pouco nojento, mas 

tirando isso foi ótimo.”; “Muito legal ter essas experiências, foi muito bom para decidirmos o 

nosso futuro.”  

Muitos alunos apresentaram durante as conversas expressões do senso comum, que, 

algumas vezes, não estavam corretas, como: “O piolho voa de uma cabeça para a outra.”;   “A 

pessoa pega piolho porque não toma banho.”; “Você pega lombriga quando você fica com 

vontade de comer alguma coisa.”, entre outras.  

Durante as explicações, muitas dúvidas dos alunos eram sanadas principalmente 

quanto ao ciclo de vida, formas de transmissão e medidas profiláticas de algumas parasitoses, 

como: “Como eu sei que tenho teníase?”; “Eu posso pegar Doença de Chagas comendo açaí 

de potinho?”. A explicação é feita de uma maneira dinâmica e bem descontraída, fazendo com 

que os escolares se sintam mais a vontade para fazer perguntas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto proporcionou a centenas de alunos da rede básica de 

ensino o acesso a materiais diferenciados que, talvez, nunca teriam a oportunidade de 

conhecer se não fosse pela visita. E também puderam conhecer um pouco do que é feito 

dentro da universidade.  

Os acadêmicos que tem interesse em participar do projeto podem ingressar a partir do 

segundo ano do curso, sendo assim, uma das primeiras oportunidades de contato dos 

acadêmicos com os alunos.  

Um dos principais desafios que encontramos hoje é conseguir reservar os ônibus para 

buscar os alunos em suas escolas, sendo que algumas vezes, deixamos de atender colégios por 

não conseguir transporte para os mesmos. Futuramente pretendemos atingir um número maior 

de escolas e ampliar o alcance do projeto a cidades vizinhas de Ponta Grossa, como Imbituva, 

Castro, Prudentópolis, etc. 

 

APOIO 

PROEX-UEPG, Fundação Araucária. 
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