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(    )  SAÚDE 
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Luana Cristina Espíndola (UEPG, luanacristinae26@gmail.com )2 

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

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a importância do projeto “Visitando a Biologia da UEPG” 

para os alunos que participaram das visitas. O público alvo composto por alunos do ensino fundamental e médio 

teve a oportunidade de visitar os três laboratórios que englobam esse projeto de extensão. Esta atividade foi criada 

pelo professor docente na área de Anatomia Humana e executada pelos discentes graduandos do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Ao todo foram envolvidos 17 colégios. Durante a visita, foram dadas 

explicações sobre o surgimento do projeto, sobre o processo de chegada dos corpos humanos no laboratório e 

posteriormente, os alunos foram liberados para ver as peças secas anatômicas disponíveis nos armários e conhecer 

o Centro Cadavérico. Após, o esclarecimento de dúvidas e curiosidades, os alunos foram convidados a deixar uma 

avaliação escrita, sobre o projeto Visitando a Biologia da UEPG. Os resultados da pesquisa apontaram que a 

maioria das avaliações são positivas, havendo uma boa aceitação das visitas, pelos alunos. Apenas alguns alunos 

relatam sua crítica em relação ao tempo, onde as visitas deveriam demorar um pouco mais. Por fim, essas críticas 

são utilizadas para aperfeiçoar o projeto de extensão Visitando a Biologia da UEPG. 

Palavras-chave: Anatomia Humana. Projeto de extensão. Ensino Básico.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Visitando a Biologia da UEPG 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná 

Piraí do Sul – Paraná  

Jaguariaíva - Paraná  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

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

JUSTIFICATIVA 

Além do envolvimento e da responsabilidade que a universidade tem com os 

seus acadêmicos, deve-se ter também, um vínculo mais próximo com a sociedade. Envolvendo 

especialmente as escolas, demostrando aos alunos toda a sua diversidade e assim, estimular o 

interesse dos mesmos em ingressar em um determinado curso universitário no futuro. Por isso, 

a universidade utiliza a extensão para aproximar alunos de várias escolas do seu espaço, de 

maneira que, os alunos obtenham o conhecimento de como é o funcionamento das atividades e 

de sua estrutura, possibilitando assim, um contato mais próximo dos alunos com o dia-a-dia da 

universidade.  

Segundo Hennington (2005), os programas de extensão universitária mostram a 

importância de sua existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade. Acontece 

por meio da aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos e 

população, pela possibilidade de desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, a 

partir de práticas cotidianas, juntamente com o ensino e pesquisa e, especialmente, pelo fato de 

propiciar o confronto da teoria com o mundo real de necessidade e desejos.  
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Desse modo, os projetos de extensão comprovam que são de grande importância 

para a sociedade, principalmente quando se tem o desejo de afastar os alunos da sua rotina de 

sala de aula e levá-los para uma prática que exemplifique todo o conhecimento que eles 

aprendem em teoria. O projeto de extensão Visitando a Biologia da UEPG, num primeiro 

momento, tinha o intuito de alcançar os alunos do Ensino Médio, ou seja, aqueles que iriam 

fazer o PSS, mas, como o projeto teve um grande sucesso, hoje ele abrange a comunidade como 

um todo. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como finalidade analisar a importância e a contribuição 

do projeto de extensão Visitando a Biologia da UEPG para os alunos das escolas que 

participaram das visitações. Por conseguinte, promover um aprendizado prático para os alunos 

e incentivá-los a ingressar na universidade.   

METODOLOGIA 

O projeto “Visitando a Biologia da UEPG”, eventualmente as segundas e sextas-feiras, 

recebe na universidade um grupo de alunos do ensino fundamental ou do ensino médio para 

participar de uma visita dirigida. Essas visitas são conduzidas por três equipes, e cada equipe é 

responsável por um laboratório diferente, sendo eles: Zoologia, Parasitologia e Anatomia 

Humana. Entretanto, nesta pesquisa a análise será realizada com alguns dos integrantes do 

grupo responsável pelo laboratório de Anatomia Humana. 

Cada equipe é constituída, em média, por seis acadêmicos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. Num primeiro momento, foi realizado um treinamento pelo professor responsável 

com os discentes executores do projeto, para expor como deveria ser o trabalho com os alunos 

visitantes durante a visita pelo laboratório. Em seguida, foi produzido um material que seria 

usado no final da visita, como forma de avaliação da atividade, para melhorar as visitas. 

Nas visitas ao laboratório de anatomia humana, os participantes são convidados a sentar-

se às bancadas do laboratório. Cada visita nos laboratórios tem o tempo estimado de 45 minutos, 

sendo este dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a parte introdutória, na qual aborda a 

apresentação inicial dos discentes executores e uma breve apresentação dos alunos visitantes, 
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em seguida, ocorre uma explicação sobre o projeto e os laboratórios envolvidos. Também 

ocorre um diálogo para se observar quais são os conhecimentos prévios dos alunos visitantes. 

A segunda etapa, é a manipulação das peças secas presentes nos armários, o que, proporciona 

um contato mais próximo com as peças, surgindo dúvidas sobre as estruturas. A terceira etapa 

da visita ocorre no Centro Cadavérico, local onde se encontra as peças reais para estudo. Mas, 

para que os alunos sejam conduzidos ao centro cadavérico, acontece uma breve e objetiva 

explicação sobre como funciona esta sala de aula, informando algumas instruções e medidas de 

segurança, por exemplo, utilização de luvas, respeito ao se entrar na sala de aula, etc.  

Por fim, para concluir a visita é realizada uma avaliação com os alunos na forma de 

bilhetes, feitos em folha de papel sulfite. No ano de 2019 cada visitante, após a visita, recebe 

esse um bilhete, onde devem deixar um relato sobre a visita, podendo também deixar suas 

opiniões, críticas e sugestões. Posteriormente, esses bilhetes são alfinetados pelos alunos 

visitantes em um boneco criado pelos extensionistas, inovando a forma de avaliação (figura 1). 

Essas avaliações são essenciais para análise e coleta dos dados obtidos resultantes do projeto. 

Após a visita no laboratório de Anatomia Humana, os alunos são guiados até os demais 

laboratórios. 

Figura 1 – Boneco  

 

Fonte: Autores 

Boneco confeccionado pelos discentes executores, para a finalização da visitação ao Laboratório de 

Anatomia Humana.  

RESULTADOS 
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A avaliação do projeto ocorreu por meio das opiniões dos alunos deixadas no 

final de cada visita ao Laboratório de Anatomia Humana. No total, foram recebidos 17 colégios, 

entretanto, foram realizadas 37 visitas, pois, alguns colégios realizaram mais de uma visita, 

porém, com turmas diferentes. Com a visita, os alunos aproveitaram para esclarecer suas 

dúvidas relacionada ao corpo humano, sobre como os corpos chegam para os estudos e sobre o 

ingresso a universidade, demostrando muita curiosidade, o que pode ser observado em alguns 

relatos deixados pelos alunos: “Foi muito legal descobrir várias coisas que eu nunca vi na 

minha vida. Essa experiência foi a melhor do mundo. Parabéns mesmo “. Já outro aluno cita o 

interesse por um curso da universidade: “Eu achei legal, não tinha interesse antes, mas, agora 

tenho um pouco de interesse em fazer PSS para entrar fazer enfermagem aqui. Gostei e 

parabéns”. Outro aluno relata: “Oportunidade única para quem não vai seguir na área da 

Saúde. Ótimas explicações e oportunidade de visualizar o que em sala de aula é basicamente 

teoria”. Diferentes a estes relatos, outros alunos relatam sua crítica em relação ao tempo no 

laboratório, como neste relato: “Achei louco, porém, achei também que as visitas deveriam 

demorar mais tempo”. Esses relatos são de diferentes colégios e diferentes anos do ensino 

fundamental e médio, com isso, percebe-se que a maioria dos alunos, independente do colégio 

e do ano do ensino, aprovaram e gostaram das visitas. As avaliações consideradas negativas, 

são utilizadas como críticas construtivas para aperfeiçoar o projeto de extensão Visitando a 

Biologia da UEPG. 

FOTO(S) 

Figura 2 – Registro do encerramento da visitação no Laboratório de Anatomia Humana 

 

Fonte: Autores 
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Foto registrada dos discentes executores e dos alunos visitantes ao fim da visitação no laboratório de Anatomia 

Humana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados, foi possível perceber que o projeto de extensão 

Visitando a Biologia da UEPG, possibilita momentos de aprendizado e inspiração para os 

visitantes, levando a eles o questionamento de um possível ingresso na Universidade. O projeto 

facilita também, o primeiro contato dos alunos com a universidade, no qual a maioria dos alunos 

estão entrando pela primeira vez em uma universidade e conhecendo a sua rotina. Com isso, só 

reafirma a importância do projeto, trazendo a esperança de que eles futuramente possam estar 

na universidade graduando em um curso. Por fim, essa experiência trouxe a oportunidade para 

os extensionistas entrarem em contato com um público de todos as idades, trazendo um vasto 

aprendizado para a vida acadêmica. 

APOIO 
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