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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PROJETO VISITANDO A BIOLOGIA DA UEPG COMO FORMA DE ESTIMULAR 

O INGRESSO DOS VISITANTES À UEPG 

 

Matheus Scudlarek (UEPG, matheusscudlarek@gmail.com)1 

Andrelise Bewzenko Mello (UEPG, andrelisebwzmello@gmail.com)2 

José Fabiano Costa Justus (UEPG, jfcjustus@uepg.br)3 

 
Resumo: A pesquisa em questão está vinculada ao Projeto Visitando a Biologia da UEPG, cujo público alvo são 

principalmente alunos de ensino fundamental (7º a 9º anos) e médio (1º a 3º anos) da educação básica, de escolas 

públicas e privadas, bem como alunos de cursos técnicos que encontrem no projeto complemento à sua formação. 

No projeto, os alunos são convidados a realizar uma visita aos laboratórios de anatomia (foco desta pesquisa), 
zoologia e parasitologia da UEPG, na qual os participantes são conduzidos pelos acadêmicos extensionistas, que 

os apresentam o laboratório em sua plenitude e realizam explicações e demonstrações acerca de variados temas 

contidos no espectro das áreas de estudo em questão, utilizando-se tanto recursos do próprio laboratório, quando 

outros confeccionados pelos extensionistas. O projeto visa levar a realidade da Universidade aos alunos para que 

os mesmos se sintam incentivados a ingressar na mesma eventualmente. A pesquisa busca compreender como o 

contato com os laboratórios e a participação no projeto influenciaram os participantes quanto ao desejo de ingressar 

na Universidade, a escolha de seus cursos, e outros tópicos. 

Palavras-chave: Visitando a Biologia. Estímulo. Aproximação entre Universidade e comunidade.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Visitando a Biologia da UEPG – Anatomia.  

PÚBLICO-ALVO 

 O público alvo, neste caso, foi formado por um participante do projeto no ano de 2018, 

estudante da 3º série do ensino médio, que acabou por ingressar na UEPG no ano de 2019.  

                                                
1 Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Ciências Biológicas; 

matheusscudlarek@gmail.com 
2 Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Ciências Biológicas; 

andrelisebwzmello@gmail.com 
3 Coordenador; Universidade Estadual de Ponta Grossa; DEBIOGEM; jfcjustus@uepg.br. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Centro anatômico UEPG, bloco M. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto foi criado com a finalidade de incentivar alunos da educação básica a ingressar 

na Universidade futuramente, bem como despertar nos mesmo o interesse pelo meio acadêmico 

e pela ciência. Para isto, o projeto aborda a importância dos processos seletivos como o PSS e 

o vestibular, e motiva os alunos a participarem dos mesmos. 

É de conhecimento da maioria dos membros do meio acadêmico que a Universidade 

ainda é vista por muitos alunos da educação básica como uma realidade inalcançável, por 

diversos fatores, incluindo os financeiros e principalmente sociais. Este tipo de pensamento é 

desenvolvido principalmente pelo fato de as Universidades ainda serem vistas como um 

ambiente acessível somente às elites, como mencionado por Ristoff (1999). Filhos cujos pais 

ou familiares nunca tiveram ensino superior tendem a desacreditar nas próprias chances de 

algum dia tê-lo. 

Ristoff (1999) aborda a necessidade da adaptação de um sistema “extremamente elitista” 

às demandas populares de acesso ao ensino superior, e neste sentido, a extensão promovida 

pelas Universidades exerce uma função crucial no incentivo que precisa ser dado a estes alunos, 

Projetos que levem aos alunos a realidade da Universidade e os façam entender que esta pode 

ser um dia a realidade deles são necessários, e é fundamentando-se nisto que o Projeto Visitando 

a Biologia da UEPG e esta pesquisa foram desenvolvidos. 

Além da importância que a Extensão Universitária e o Projeto têm para os seus 

participantes, ela também é de extrema importância para os próprios extensionistas, 

especialmente para acadêmicos dos cursos de licenciatura, (como é o caso do Projeto Visitando 
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a Biologia), tópico já abordado por Garcia (2012). Garcia (2012) fala sobre a Extensão como 

um caminho que possibilita o compartilhamento dos saberes das Universidades, e menciona 

também sua importância como articuladora da teoria e da prática, algo que permite aproximar 

a realidade da comunidade e a atuação profissional dos acadêmicos. Kochhann (2017) e Garcia 

(2012) citam também a contribuição das atividades extensionistas na formação de professores, 

visto que estas aproximam os acadêmicos da realidade escolar, e permitem aos mesmos fazer 

reflexões sobre a própria prática e sua futura área de atuação.  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: O principal objetivo do Projeto é promover a aproximação entre a 

Universidade e a sociedade, possibilitando que os alunos da rede básica tenham um contato 

maior com o meio acadêmico e a com a realidade do mesmo, afim de estimular nos mesmos o 

interesse pela ciência e pelo ensino superior, bem como promover os saberes da Universidade 

de forma simples e contextualizada e contribuir para a formação docente dos acadêmicos 

extensionitas.   

Objetivos específicos: 

 Promover os processos seletivos de ingresso na Universidade e incentivar os 

participantes a prestarem os mesmos; 

 Aproximar os alunos da educação básica da realidade da Universidade 

motivá-los e ingressar na Universidade; 

 Estimular o interesse por ciência e pelo meio acadêmico em cada um dos 

participantes; 

 Enriquecer a formação profissional dos acadêmicos extensionistas. 

METODOLOGIA 

O Projeto recebe visitas de alunos de 7º a 3º ano dos ensinos médio e fundamental da 

educação básica, além de estudantes que cursos técnicos que apresentem interesse em participar 

do projeto como forma de complemento à sua formação. Nos dias de realização das visitas, os 

participantes vêm até o Campus utilizando o transporte fornecido pelo projeto, que é 

responsável por buscar os participantes nas escolas, e após a finalização das visitas levá-los de 

volta à mesma.  
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Após sua chegada, os participantes são recepcionados pelos extensionistas, que os 

dividem em três grupos e conduzem cada um destes a um dos laboratórios que fazem parte do 

projeto (laboratórios de zoologia e parasitologia, e centro anatômico). Uma vez que os 

participantes já estejam no laboratório, os extensionistas os conduzem, apresentando a estrutura 

do local, os materiais presentes nele, a forma como funciona, e o conteúdo específico de cada 

um. São abordados também temas como a importância dos processos seletivos da universidade, 

e feitos incentivos aos participantes, para que participem destes. 

Os participantes ficam durante 45 minutos em um laboratório, e após decorrido este 

tempo, são conduzidos pelos extensionistas ao laboratório subsequente, até que tenham visitado 

todos eles. Uma vez que todos os laboratórios tenham sido visitados, os participantes são 

reunidos e levados até o local onde aguardarão pelo transporte, finalizando assim sua 

participação. 

O estudo trata-se de um relato de caso, de abordagem qualitativa, no qual o público 

alvo foi formado por 01 (um) aluno participante do Projeto Visitando a Biologia da UEPG – 

Anatomia, durante o ano de 2018, na época, aluno da 3º série do ensino médio, e que veio a 

ingressar na Universidade no ano de 2019. Durante sua participação no projeto, o aluno visitou 

o Centro Anatômico UEPG, onde teve acesso a todo o material contemplado pelo mesmo, desde 

peças anatômicas secas, até o centro cadavérico, sempre acompanhado e conduzido pelos 

extensionistas. 

O objetivo da pesquisa é compreender se a participação no Projeto exerceu influência 

no acadêmico que veio a ingressar na Universidade, qual foi esta influência e como ela ocorreu. 

Afim de se atingir estes objetivos foi elaborado o seguinte questionário investigativo: 

1. A participação no projeto foi o seu primeiro contato com os laboratórios da universidade? Se 

não, qual foi? 

2. A participação no projeto o deixou mais motivado a ingressar na universidade? 

3. Antes da participação no projeto, você já havia decidido em qual curso pretendia ingressar? 

4. Após a sua participação, houve alguma mudança de ideia em relação a este curso?  

5. Quais partes da sua participação no projeto mais exerceram influência na sua escolha de 

curso? 

Os questionários foram formados por perguntas abertas, devido à baixa amplitude do 

Público-alvo e afim de se obter respostas mais esclarecedoras. A aplicação foi realizada online, 

utilizando-se do Google Formulários. 
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RESULTADOS 

As respostas obtidas para cada uma das perguntas feitas foram as seguintes: 

1. A participação no projeto foi o seu primeiro contato com os laboratórios da universidade? Se 

não, qual foi? 

R: Sim, primeiro contato. 

2. A participação no projeto o deixou mais motivado a ingressar na universidade? 

R: Sim, é bem interessante. 

3. Antes da participação no projeto, você já havia decidido em qual curso pretendia ingressar? 

R: Sim, é o que eu mais me via fazendo. 

4. Após a sua participação, houve alguma mudança de ideia em relação a este curso?  

Não. 

5. Quais partes da sua participação no projeto mais exerceram influência na sua escolha de 

curso? 

R: Eu já sabia qual era o curso que eu queria, o Projeto só me deu ainda mais certeza.  

 A análise dos resultados indica que a participação no Projeto de fato exerceu influência 

no participante. As respostas confirmam que a participação no Projeto foi realmente o primeiro 

contato do aluno com a universidade, e que isto o motivou ainda mais a ingressar na 

Universidade. Quanto ao curso em que ingressou, embora o participante afirme que já havia 

decidido o que cursaria (licenciatura em educação física), e que sua participação não o tenha 

feito mudar de ideia quanto a isso, ele afirma que o Projeto lhe deu “ainda mais certeza” de que 

era isso o que desejava, o que também um fator bastante positivo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos mostram a importância do Projeto no que se diz respeito à 

motivação transmitida aos alunos quanto ao ingresso na Universidade, e também mostram que 

um dos principais objetivos do projeto tem sido atingido, o de mostrar aos participantes que a 

Universidade é uma realidade alcançável, e que, embora estejam dentro da mesma apenas como 

visitantes durante sua participação no Projeto, podem chegar a ingressar ativamente como 

alunos eventualmente. Observar o sucesso do projeto nesse aspecto é bastante gratificante para 

todos os extensionistas envolvidos com o mesmo.  

APOIO:  
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Não se aplica.  
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