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Resumo: Os projetos de extensão são fundamentais para a formação acadêmica, principalmente 
quando aproximam os acadêmicos de realidades antes desconhecidas, enriquecendo desse modo, seu 
repertório formativo. A partir desse apontamento, se enfatiza a importância do investimento realizado 
pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), por meio do programa 
Universidade Sem Fronteiras (USF), que financia, dentre muitas iniciativas, o PROA - Projeto 
Psicopedagógico Pró- Aprendizagem. O PROA é desenvolvido por uma parceria entre a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC) e visa atender crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e que são 
encaminhados pelo poder judiciário para o cumprimento de medidas protetivas e socioeducativas. 
Neste estudo, objetiva-se descrever as contribuições do fomento proveniente do programa USF para a 
realização da segunda edição do projeto. Os resultados indicam que os recursos empregados 
contribuem para a efetivação das propostas do PROA, a ampliação de suas atividades e o atendimento 
de um público maior.  
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PÚBLICO-ALVO  

A alunos da Educação Básica, a adolescentes e crianças que são encaminhados à Vara 

da Infância e da Juventude da Comarca de Ponta Grossa, por diferentes motivos, e que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, evasão escolar e/ou outros fatores que contribuem 

para defasagem na escolaridade; acadêmicos e educadores (PISACCO, 2018). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratório Lúdico Pedagógico (LALUPE), no Campus Central da UEPG, escolas de 

Educação Básica. 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem- PROA é um projeto de extensão 

desenvolvido ao Programa de Extensão e Pesquisa em Processos de Aprendizagem 

(PISACCO, 2018a) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que, na sua segunda 

edição, conta com o fomento do Fundo Paraná / Programa Universidade Sem Fronteiras. O 

Programa é proposto pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná 

(SETI), sendo um investimento financeiro para a ação de extensão universitária brasileira. 

(SETI, 2007). 

Este projeto atende alunos da Educação Básica e crianças e adolescentes em condição 

de vulnerabilidade social, os quais apresentam baixo desempenho escolar, que pode acarretar 

em repetências e evasão escolar, situação essa, muito comum a adolescentes autores de ato 

infracional. 

Com relação aos sujeitos que se encontram em situação de vulnerabilidade, Pisacco 

(2018a) esclarece que o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece 

que as medidas de proteção serão aplicadas sempre que houver violação dos direitos 

estabelecidos no próprio ECA por "ação ou omissão da sociedade ou do Estado", ou "por 

falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. No que diz respeito aos adolescentes que 

cometem atos infracionais, são aplicáveis medidas socioeducativas que, de acordo com o art. 

112 do ECA apresentam um caráter predominantemente educativo e não punitivo, pois 

medidas apenas punitivas não são meramente efetivas (BRASIL, 1990).   
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Perante a necessidade de garantia do direito a educação, faz se de suma importância 

projetos que busquem a melhoria da aprendizagem e superação do fracasso escolar, bem 

como contribuam para formação profissional, humana e social de educadores. Para atender a 

demanda dessas ações, além do recurso humanos, o apoio e os recursos materiais tornam-se 

indispensáveis. 

OBJETIVO  

O PROA propõe dois objetivos gerais (PISACCO, 2018a): 

- Promover a melhoria da aprendizagem de crianças, pré-adolescentes e adolescentes 

em medidas preventivas e adolescentes em medidas socioeducativas que apresentam baixo 

desempenho escolar por meio da interlocução/integração da psicopedagogia e da justiça 

restaurativa.  

- Contribuir na formação profissional, humana e social do futuro pedagoga na 

perspectiva da educação inclusiva, garantia de direitos à educação e inclusão social por meio 

da participação em atividades que articulam ensino, pesquisa e extensão e aliam a educação e 

a justiça restaurativa. 

METODOLOGIA 

Para o atendimento de crianças e adolescentes, inicialmente, é feito o encaminhamento 

pela Promotoria ou Vara da Infância e Adolescência ao CEJUSC, estes sujeitos apresentam 

baixo desempenho escolar, provenientes de diferentes fatores. O procedimento para o 

cumprimento das medidas protetivas e socioeducativas no projeto PROA ocorre, 

primeiramente, com avaliações psicopedagógicas que buscam possíveis origens das 

dificuldades de aprendizagem, principalmente nas áreas de leitura, escrita e matemática e a 

partir disso propor estratégias de intervenção para superá-las. Feito isso, ou sujeitos 

comparecer duas vezes semanais ao projeto para as intervenções pedagógicas de uma hora 

cada.  O projeto também conta com formações teóricas mensais para direcionar e embasar as 

prática dos acadêmicos e demais membros da equipe executora. 

Para atendimento de outras situações ligadas à aprendizagem e inclusão social, os 

gestores e/ou os professores da escolas apresentam suas demandas à coordenação do PROA, 

que, junto à equipe, elabora e desenvolve as ações junto às instituições de ensino. 
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RESULTADOS PARCIAIS 

No decorrer dos nove meses em que o projeto obteve fomento do Programa USF, 

observa-se que houve contribuição tanto para o amparo financeiro como técnico. O 

oferecimento de bolsas aos graduandos, recém formados e professores do Ensino superior 

oportuniza a permanência da equipe no projeto, diminuindo a rotatividade dos estagiários ao 

proporcionar estabilidade para sua permanência. Esse fato possibilitou a ampliação dos dias e, 

consequentemente, dos horários de atendimento dos adolescentes. A possibilidade de 

investimento em materiais de consumo e de apoio, que vão desde os matérias escolares 

simples (papel, lápis, caneta e cadernos) e recursos pedagógicos/psicopedagógicos (jogos, 

testes, instrumentos de intervenção, livros), aos materiais tecnológicos e interativos (lousa 

digital, computadores) subsidiam as ações dos mediadores no desenvolvimento das atividades 

e ampliam a diversificação das propostas pedagógicas.  

A segunda edição do PROA, com o auxílio financeiro, permite a participação de maior 

número de acadêmicos, professores da universidade e, principalmente, de pessoas da 

comunidade. Estes sujeitos além de participarem do atendimento das crianças e adolescentes 

que estão cumprindo medidas protetivas ou socioeducativas, estão envolvidos nas atividades 

como o curso preparatório para a prova do ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos e na realização de avaliações de desempenho escolar dos 

alunos de Ensino Fundamental II, em escolas públicas e estaduais de Ponta Grossa e na 

intervenção pedagógica na Comunidade Quilombola Serra do Apon, enfatizando a cultura 

afro descendente e seu contexto.  Nas Tabelas 1 e 2 elencamos o público atingido pelas 

propostas do programa. 

Tabela 1 – Público participante da execução das atividades propostas pelo PROA 

 Vínculo  Nº de sujeitos  Formação ou Vínculo 

Bolsistas  

Graduandas USF 
4 Licenciatura em Pedagogia 
2 Licenciatura em Letras 

Monitoras PROGRAD 2 Licenciatura em Pedagogia 
Egressos USF 2 Licenciatura em Pedagogia 
Coordenador USF 1 Departamento de Educação 

Voluntários  

Supervisores  

2 Departamento de Educação 

1 Departamento de Pedagogia 

1 Departamento de Informática 

Graduandos 3 Licenciatura em Letras 

Egressos 
1 Licenciatura em Matemática 

2 Licenciatura em Pedagogia 

Parceiros  
Tribunal de Justiça do Paraná/ 
CEJUSC-PG 

1 Ministério Público/PR 
1 Magistratura TJ/PR 
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1 Direito TJ/PR 
1 Psicologia 

 Servidores da FASPG  
4 
1 

Assistência Social  
Licenciatura em Pedagogia 

Total                                                                  30 

          Fonte: Registros do PROA e PISACCO (2018b). 

 

Tabela 2- Público participante das atividades do PROA 

Categorias de participantes do projeto Nº de sujeitos  

Crianças e adolescentes atendidos em medidas protetivas e socioeducativas 045 

Jovens e adultos que participam do curso para o ENCCEJA 9 

Crianças da Comunidade Quilombola - Serra do Apon 101 

Adultos da Comunidade Quilombola - Serra do Apon 050 

Pré-adolescentes e adolescentes do Ensino Fundamental II avaliados 746 

Total 951 

        Fonte: Registros do PROA 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelos resultados obtidos, percebe-se que o financiamento concedido pelo Fundo 

Paraná contribuiu para o desenvolvimento das ações extensionistas do PROA, na 

diversificação de suas atividades e do público-alvo atendido, consequentemente, com o 

aumento de participantes da comunidade e da equipe executora. As ações desenvolvidas, com 

o apoio respaldo financeiro, embasam a elaboração mais sólida de propostas pedagógicas, 

capacitando os acadêmicos em sua formação profissional, social e humana a partir de 

experiências que partem da realidade externa à universidade, o que acaba por aproximar a 

universidade da comunidade e os conhecimentos da prática social.  

APOIO 

Fundo Paraná - Programa Universidade Sem Fronteiras – SETI/PR. 
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