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Protocolo: 2819 
Registro PROEC: 076/08 B 
Título do Projeto: ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE 
ARQUEOLOGIA DO MAE 
Nome do Coordenador: Laércio Loiola Brochier 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Antropologia 
Nome do Vice-Coordenador: Sady Pereira do Carmo 
Alunos Bolsistas: Fernando Silva Miyashita, Isabela Cristina 
Suguimatsu, Jean Carlos Lovato 
Alunos Voluntários: Beatriz Virmond, Gabriel Augusto Soares, 
Kendra Figueira Andrade, Fabiana Terhaag Merencio, Manoel 
Ramos Jun 
Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: Ana Luisa de Mello Nascimento, 
Participantes Externos: Patricia Gaulier 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: Arqueologia, pesquisa, exposição 
As coleções arqueológicas do MAE/UFPR são fontes de 
informação de ampla abrangência científica, educativa e 
patrimonial. Com mais de 60.000 peças, este acervo é constituído 
por materiais líticos, ósseos, malacológicos, cerâmicos e 
sepultamentos humanos, recuperados nas primeiras pesquisas 
arqueológicas realizadas no Paraná e do material resgatado 
recentemente, em projeto de Sítio Escola do MAE. No entanto, 
para que estejam à disposição de pesquisadores, professores, 
alunos e à comunidade em geral, esse universo material e 
simbólico está condicionado à necessidade de organização das 
coleções por meio da formação de equipe multidisciplinar, da 
participação de bolsistas, nas ações de conservação, de pesquisa e 
direcionamento público. As atividades propostas para o ano de 
2012 dão continuidade a uma nova fase do MAE, com maior 
interação entre as linhas temáticas, com ênfase na pesquisa 
acadêmica, na produção de circuitos expositivos, inserção de 
novos projetos e oficinas, na ampliação do caráter extensionista 
das diferentes ações curatoriais e nas variadas propostas de 



interação museu-escola-comunidades. Cabe citar ainda, o 
contexto de implantação do novo circuito de Exposição de Longa 
Duração na Sede do MAE em Paranaguá, onde as coleções estão 
sendo organizadas tematicamente de forma a propiciar fruição e 
conhecimentos ao público, com o vislumbre dos remanescentes 
materiais de um passado rico e diverso. Finalmente, o projeto em 
questão liga-se ao “Projeto Sitio Escola”, que está sendo 
desenvolvido atualmente com ações laboratoriais no Centro 
Politécnico. Devido ao amplo escopo de propostas, as 
metodologias abarcam tanto os procedimentos de 
reconhecimento, pesquisa bibliográfica, tratamento e catalogação 
do acervo, quanto as abordagens laboratoriais, como a triagem e 
análise de materiais. Por sua vez, os participantes envolvem-se 
diretamente nas propostas expositivas, na preparação de cursos, 
na formação do banco de dados e nas atividades didático-
pedagógicas. Os principais resultados compreendem: a finalização 
da proposta de exposição temporária; a reorganização do acervo 
de material osteo humano, das atividades no laboratório do sitio 
escola; da produção de caixinhas didácticas arqueológicas; da 
elaboração de mapa de sítios arqueológicos; da organização do 
curso da “I Semana de Oficinas em Arqueologia”. 
 
Protocolo: 3002 
Registro PROEC: 076/08 
Título do Projeto: ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE 
ETNOLOGIA DO MAE - MUSEU DE 
ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA PROEC/UFPR 
Nome do Coordenador: Laura Pérez Gil 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Antropologia 
Nome do Vice-Coordenador: Miguel Alfredo Carid Naveira 
Alunos Bolsistas: Ana Carolina Ramos Belei, Igor Santana, 
Victor Hugo Oliveira Silva 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: Gustavo de Godoy e Silva 
Área Temática: Cultura 



Palavras-chave: Etnologia, acervo etnográfico, exposição 
O Projeto de extensão Organização do acervo de Etnologia do 
MAE viabiliza o tratamento técnico, a preservação e a 
acessibilidade, por parte tanto do público acadêmico quanto da 
comunidade em geral, às coleções da área etnológica acervadas 
no museu, por meio de diferentes produtos derivados da 
sistematização das coleções. A organização do acervo é condição 
e fonte geradora de variadas ações tanto de pesquisa quanto 
extensão do Museu. Entre os objetivos contemplados pelo projeto 
se destacam: a preservação das peças que integram o acervo, a 
facilitação da consulta para os pesquisadores e membros da 
comunidade interessados no acervo do MAE, a realização de 
exposições que privilegiem fins informativos e didáticos e o apoio 
ao desenvolvimento de produtos pedagógicos do MAE. O marco 
inicial deste projeto foi a necessidade e obrigatoriedade 
institucional e legal da organização do acervo do MAE, até então 
incipiente. Durante o primeiro semestre de 2012 foram concluídos 
o registro e a marcação permanente do acervo da unidade de 
Etnologia. Em termos da organização do acervo, os alunos se 
encontram atualmente envolvidos no processo de ordenação das 
últimas coleções adquiridas pelo MAE nos novos armários 
instalados na Reserva Técnica no segundo semestre de 2011 e na 
de alimentação do banco de dados on-line implementado durante 
o primeiro semestre de 2012. Além das tarefas de organização do 
acervo, durante esse ano eles se encontram envolvidos em mais 
duas atividades: a produção de um livrojogo RPG, que faz parte 
dos produtos lúdico-pedagógicos em atual desenvolvimento por 
parte do MAE; e o planejamento e instalação de uma exposição 
temporária no Colégio Jesuíta sobre temática de etnologia 
indígena. O livro-jogo RPG está sendo desenvolvido por uma 
equipe multidisciplinar de bolsistas associados a vários projetos. 
Os bolsistas da unidade de Etnologia têm um papel fundamental 
na pesquisa envolvida porque são eles que têm um conhecimento 
especializado sobre a temática. Todas as atividades envolvem 
pesquisa e aproximam os alunos de procedimentos museológicos, 
permitindo ao mesmo tempo colocar em prática conhecimentos 
tratados nos cursos, refletir sobre os mecanismos para tornar esses 
conhecimentos accessíveis ao público em geral e especialmente 



ao escolar, e se aproximar de áreas de conhecimento como a 
museologia para a qual não existe nenhum curso na universidade. 
 
Protocolo: 1768 
Registro PROEC: 076/08 D 
Título do Projeto: ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE 
CULTURA POPULAR 
Nome do Coordenador: Ana Luisa de Mello Nascimento 
Setor do Coordenador: PROEC 
Departamento do Coordenador: Não definido 
Nome do Vice-Coordenador: Laura Perez Gil 
Alunos Bolsistas: Bárbara Bueno Furquim, Erica Storer de Araújo 
Luiz Felippe de Castro 
Henning, Pedro Henrique Frasson Barbosa 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Laura Perez Gil 
Técnicos Participantes: Ana Luisa de Mello Nascimento 
Participantes Externos: 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: Cultura Popular, Acervo, Organização 
A Organização do Acervo de Cultura Popular é um projeto 
voltado para o processamento técnico das coleções da Unidade de 
Cultura Popular do MAE. O trabalho é desenvolvido na Reserva 
Técnica e abarca atividades de numeração, catalogação, 
acondicionamento e pesquisa, os quais permitem que a instituição 
possa disponibilizar, de forma sistemática, maiores informações 
sobre o acervo que está sob sua guarda. O projeto baseia-se no 
conceito de que apenas uma coleção bem organizada pode ser 
trabalhada por pesquisadores, professores e alunos. Entende, 
ainda, que a organização das coleções evitará problemas como 
perda das peças e de suas informações. O objetivo do projeto é 
organizar a coleção de Cultura Popular visando a disponibilização 
de seu acervo por meio de uma base de dados, que já está em 
processo de experimentação, de exposições e de materiais 
educativos. Os procedimentos adotados na organização das 
coleções de Cultura Popular tiveram início em 2006, com o 
acondicionamento adequado de todas as peças da Unidade, cerca 
de 2067 objetos. Em seguida, foi criado um novo sistema 



numérico para o acervo do MAE e, a partir deste momento, está a 
realiza-se a marcação definitiva das peças e o registro, também 
definitivo, em Livro de Inventário. As informações levantadas 
nesse processo estão sendo passadas para uma base de dados em 
meio virtual o que possibilita maior facilidade na recuperação de 
informações sobre os objetos. Atualmente cerca 1200 já foram 
registradas com a nova numeração no livro de arrolamento. 
Quanto a esses registros, carregam informações da catalogação 
passada, inscritas em livros tombos anteriores. Um dos produtos 
do Projeto de Organização do Acervo de Cultura Popular foi a 
realização da exposição temporária “No Ritmo do Fandango”, 
aberta ao público em dezembro de 2011 na sede expositiva do 
MAE em Paranaguá. A proposta da exposição era utilizar o 
acervo da Unidade que tivesse relação direta com a comunidade 
local de Paranaguá. 
As informações foram levantadas a partir das coleções de Cultura 
Popular e dos objetos selecionados, os quais foram expostos. 
Além disto, foram realizadas entrevistas com Mestres 
Fandangueiros para a produção de um documentário feito por 
bolsistas que trabalham no projeto. 
Alguns novos objetos (instrumentos musicais) foram 
incorporados ao acervo e também se encontram na exposição. A 
principal proposta era disponibilizar ao público objetos de 
Fandango do acervo já catalogados e pesquisados, além de 
incorporar às coleções novos objetos e fontes de pesquisa, como 
no caso do filme. 
 
Protocolo: 3016 
Registro PROEC: 650/11 
Título do Projeto: VISITAS GUIADAS NA SALA DIDÁTICO-
EXPOSITIVA DO MAE - 
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UFPR 
Nome do Coordenador: Laura Pérez Gil 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Antropologia 
Nome do Vice-Coordenador: Marcia Cristina Rosato 



Alunos Bolsistas: Ana Eduarda Rigonato Diehl, Bárbara 
Aparecida Rodrigues De Carvalho, Bernardo Paim Cunha 
Masson, Laura Rotunno 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Laércio Loiola Brochier, Miguel Alfredo 
Carid Naveira 
Técnicos Participantes: Douglas Fróis, Fábio Marcolino 
Participantes Externos: Andréia Baia Prestes, Diele Fernanda 
Pedrozo. 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: educação patrimonial, museus, monitoria, 
inclusão social 
O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE), como 
Museu Universitário, produzem e disseminam o conhecimento, 
através da pesquisa, do ensino e da extensão, nos campos da 
Arqueologia, Antropologia e Cultura Popular, garantindo a 
preservação do patrimônio sob sua guarda e constituindo-se como 
um espaço de interação entre as comunidades interna e externa à 
Universidade. Esta concepção orientou a criação de um espaço 
exclusivo e adequado para a consolidação das ações de caráter 
didático e educativo do museu: A Sala Didático Expositiva, 
localizado no prédio histórico da UFPR na praça Santos Andrade 
em Curitiba. Este projeto destina-se a formar e capacitar alunos 
bolsistas da graduação da UFPR, oriundos das Ciências Humanas, 
para acompanhamento qualificado do seu público, através da 
realização de visitas guiadas. O projeto oferece especial atenção 
ao público escolar, portadores de necessidades especiais, turistas e 
público de terceira idade. Aliada ao trabalho de monitoria, o qual 
requer um profundo conhecimento do acervo, das temáticas a dos 
conhecimentos associados, o projeto envolve também a 
capacitação dos bolsistas ao trabalho com o público diferenciado 
composto por portadores de necessidades especiais, enfatizando a 
necessidade da adaptação do espaço, das atividades propostas, e 
da própria linguagem dos responsáveis pela apresentação da 
exposição, produzindo verdadeiro espaço de comunicação e 
interação entre o Museu e o público. Às visitas guiadas, ainda, 
agregam-se diversas modalidades de oficinas educativas com 
ênfase no patrimônio imaterial, de maneira mais ampla, e em 



particular, adensa os significados etnográficos dos artefatos do 
acervo do MAE exibidos na sala, decodificando-os em linguagem 
compreensível ao público visitante, focalizado pelo projeto. Além 
disso, percebe-se que se trata de uma via de mão dupla, pois que 
os estudantes envolvidos tiveram um ganho considerável no que 
diz respeito à sua formação nas áreas de inclusão, acessibilidade, 
educação patrimonial, ações educativas no campo museológico, 
dentre outras muitas que este ambiente tem propiciado. 
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Protocolo: 3049 
Registro PROEC: 262/00 
Título do Projeto: ATUAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM 
CENTRO DE NEUROLOGIA 
PEDIÁTRICA 
Nome do Coordenador: Tatiana Izabele Jaworski De Sa Riechi 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Ana Paula Almeida De Pereira 
Alunos Bolsistas: Camyla Brainta Guigue, Dâmaris Menezes 
Correa, Priscilla Jane Griebeler, 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Sergio Antonio Antoniuk, Isac Bruc 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: 
Área Temática: Saúde 
Palavras-chave: neuropsicologia, neurodesenvolvimento, 
avaliação psicológica 
O Serviço de Neuropsicologia do Centro de Neuropediatria do 
Hospital de Clínicas (CENEP-HC) da UFPR atende crianças e 
adolescentes com idade entre 0 e 16 anos que apresentam riscos 
para transtornos neurológicos. A Neuropsicologia, especialidade 
da Psicologia, avalia as funções cerebrais e sua relação com o 
comportamento a partir de uma visão biopsicossocial do 
indivíduo, possibilitando um panorama cognitivo, emocional e 
comportamental. O projeto tem como prioridade a Avaliação 
Neuropsicológica que identifica o desempenho das funções 



cerebrais através da utilização de testes psicrométricos e 
entrevista clínica (Anamnese). O objetivo é contribuir para 
diagnósticos precisos e intervenção precoce, a fim de minimizar o 
impacto destes comprometimentos no desenvolvimento cognitivo 
e psicossocial destas crianças. A atuação do projeto está presente 
nos ambulatórios médicos: Neuropuericultura e Primeira Crise e 
Crise(s) Recente(s) e se constitui no único serviço público de 
atendimento neuropsicológico para crianças da cidade de 
Curitiba. No ambulatório de Neuropuericultura a ação se inicia 
com o acompanhamento e observação das crianças em UTI 
Neonatal juntamente com o neuropediatra, após a alta, a criança 
passa então o acompanhamento ambulatorial no CENEP-HC com 
realização de triagens com instrumentos adequados para cada 
idade até a última Triagem Ambulatorial na qual se é decidido a 
necessidade ou não da Avaliação Neuropsicológica. No 
ambulatório de Primeira Crise e Crise(s) Recente(s) a ação é 
iniciada já com o acompanhamento ambulatorial, sendo decidido 
durante esse a necessidade ou não da Avaliação Neuropsicológica 
completa. Os alunos recebem supervisão para a elaboração de 
Laudo Neuropsicológico. Por fim, é realizada devolutiva para a 
criança, cuidadores e equipe interdisciplinar do CENEP-HC. 
Durante julho de 2011 a maio de 2012, foram realizados 
acompanhamentos em todos os ambulatórios citados, totalizando 
546 atendimentos ambulatoriais, 15 triagens, 49 avaliações e 30 
devolutivas. O projeto permite oferecer para a comunidade um 
atendimento mais especializado, reduzindo as filas de espera e 
otimizando o desenvolvimento biopsicossocial desta população. 
O contato com pacientes e responsáveis, a troca com as equipes 
interdisciplinares, supervisões, o trabalho desenvolvido aproxima 
a formação teórica da prática clínica. Os alunos adquirem 
experiência para sua formação profissional através do contato 
com a prática neuropsicológica e com profissionais de diversas 
áreas, além do fomento de pesquisas, elaboração e publicação de 
artigos. 
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Protocolo: 2615 



Registro PROEC: 699/12 
Título do Projeto: O SER E O FAZER NA UNIVERSIDADE 
Nome do Coordenador: Norma da Luz Ferrarini 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Luciana Albanese Valore 
Alunos Bolsistas: Ana Moreira Borges de Macedo, Ariane Stein, 
Jenifer Cortes Demeterco 
Geromini - BOLSISTAS PROEXT 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Denise de Camargo 
Técnicos Participantes: Francine Rocha 
Participantes Externos: 
Área Temática: Educação 
Palavras-chave: Ensino Superior, Psicologia, Evasão 
Ao ingressar na graduação, os estudantes deparam com um 
universo totalmente novo. Egressos do Ensino Médio ou de outras 
realidades externas à universidade, precisam habituar-se a uma 
nova rotina e a exigências ainda desconhecidas. Frente a tantas 
influências, o sujeito reconfigura dialeticamente seus processos de 
subjetivação. Considerando tais aspectos, o projeto visa 
identificar, a partir de uma perspectiva histórico-cultural, os 
fatores emocionais, cognitivos e motivacionais expressos pelos 
alunos de primeiro ano do curso de Psicologia da Universidade 
Federal do Paraná e estabelecer relações com os processos de 
subjetivação, procurando compreender a possível ligação destes 
com o fenômeno da evasão. Busca efetivar o tripé 
ensino/pesquisa/extensão ao ser realizado mediante a interação 
daqueles que também constroem o curso (estudantes) e ao 
beneficiar a própria comunidade acadêmica a partir da elucidação 
dos indicadores da evasão. Para a realização do projeto, os alunos 
do primeiro ano foram convidados a participar, compondo um 
grupo focal, a partir do qual se estabeleceu um espaço de 
discussão entre pares – ingressantes e alunas extensionistas do 7° 
período - em que todos podem falar a respeito do que vivenciam, 
expor opiniões e pensar sobre aspectos que individualmente 
poderiam não surgir e, consequentemente, ser desconsiderados. 
Em encontros quinzenais, além dos círculos de discussão, 



são propostas oficinas com duas vertentes de atividades: a 
confecção de cartas e outros textos sobre como vem se dando a 
trajetória de cada sujeito no curso em questão; a elaboração de 
imagens (fotografias e desenhos) que possam ilustrar os afetos e 
sentidos referentes ao curso de Psicologia da UFPR. Essas 
atividades são alternadas em cada um dos encontros, sendo 
somadas às rodas de conversa, bem como às dinâmicas de 
integração que são fundamentais para a formação e consolidação 
do grupo. A partir dos encontros realizados, foi possível observar 
que os ingressantes no curso de Psicologia demonstram grande 
apreensão diante da realidade universitária, especialmente no que 
concerne à maior carga horária, ao grande volume de leituras e às 
novas metodologias de ensino. Além disso, criam várias 
expectativas sobre o curso e a futura profissão, muitas das quais 
acabam sendo desfeitas diante da concretude da vida acadêmica. 
Os participantes declararam que a participação no grupo lhes tem 
permitido pensar a respeito de algumas experiências a partir de 
pontos de vista diferentes e refletir sobre questões pertinentes à 
vida acadêmica, relacionadas a outros setores de suas vidas. 
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Protocolo: 2798 
Registro PROEC: 691/12 
Título do Projeto: DIÁLOGOS NA ESCOLA: TRABALHANDO 
A VIOLÊNCIA 
Nome do Coordenador: Alessandra Sant'Anna Bianchi 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Carlos Augusto Serbena 
Alunos Bolsistas: Ana Letícia Lima Santos, 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Alessandra Sant'Anna Bianchi, Carlos 
Augusto Serbena 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: 
Área Temática: Educação 
Palavras-chave: Prevenção, Estratégias de enfrentamento, 
Violência 



O projeto de extensão “Diálogos na Escola: Trabalhando a 
Violência” foi desenvolvido a partir de um grupo de estudos sobre 
violência e educação realizado pelo PET Psicologia em 2011. O 
objetivo do projeto é promover o desenvolvimento de estratégias 
de enfrentamento nos estudantes, para que possam lidar com a 
violência no ambiente escolar, promovendo também a 
conscientização sobre o significado da violência, a tolerância às 
diferenças e a criação de um espaço de diálogo no contexto 
escolar. Em abril de 2012, o projeto piloto foi implementado junto 
aos alunos de uma turma de 6º ano de uma escola pública. Foram 
realizados 7 encontros de aproximadamente 60min. Por meio de 
dinâmicas e outras atividades, que propiciaram a discussão do 
tema entre os estudantes, procurou-se explorar como eles 
definiam violência, suas diferentes formas e quais as estratégias 
de enfrentamento por eles utilizadas. Os encontros constituíram-
se em discussões facilitadas pela apresentação de vídeos, 
confecção de cartazes, tarefas em duplas e em equipe, os quais 
possibilitaram a reflexão acerca dos problemas encontrados pela e 
na própria turma, bem como propostas de soluções por eles 
construídas. Cada atividade foi mediada por integrantes do PET 
Psicologia. Além das auto-avaliações semanais realizadas pelo 
grupo, foi realizada uma avaliação no último encontro com os 
participantes. Observou-se a complexidade de se trabalhar a 
violência no âmbito escolar, sem conseguir maior apoio e reflexão 
da própria equipe de professores e servidores do colégio sobre o 
tema. Salienta-se que o projeto não é adequado para ser 
desenvolvido com estudantes antes do oitavo ano do ensino 
fundamental. As discussões não foram tão aprofundadas como 
planejado; no entanto, consideramos que o projeto teve diversos 
resultados positivo, como a criação de um espaço de diálogo e 
reflexão entre os estudantes, que discutiram não apenas sobre o 
tema da violência, mas também sobre suas experiências na escola 
e como se relacionavam como turma. Por meio de um processo 
dialógico, o projeto foi sendo ajustado conforme as demandas da 
comunidade. O projeto buscou contemplar o tripé pesquisa, 
ensino e extensão, onde a partir de um processo de pesquisa e 
ensino foi desenvolvido uma intervenção que proporcionou para 
os petianos o desenvolvimento de habilidades de trabalho em 



grupo, manejo de sala de aula e adequação de atividades 
conforme estágio de desenvolvimento. 
Planeja-se reaplicá-lo em estudantes de uma faixa de idade mais 
elevada e em uma escola com uma demanda relativa a problemas 
de violência mais concreta. 
 
Protocolo: 2975 
Registro PROEC: 697/12 
Título do Projeto: TRÂNSITO E CIDADANIA 
Nome do Coordenador: Alessandra Sant'Anna Bianchi 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Carlos Augusto Serbena 
Alunos Bolsistas: Angélica Camile da Silva Bellincantta 
Mollossi, Letícia Carol Gonçalves, Bruna dos Santos Rodrigues, 
Mariana Sampaio de Almeida, Mellany de Medeiro 
Alunos Voluntários: Ana Paula Batista dos Reis, Brunara Batista 
dos Reis, Camila da Silva Ferrão, Chaiane Marcelo Silva, 
Constantine Giacomitti Andrich, Cristiane Mie 
Docentes Participantes: Alessandra Sant'Anna Bianchi, Carlos 
Augusto Serbena 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: 
Área Temática: Saúde 
Palavras-chave: Prevenção, Saúde, Educação 
O trânsito é um tema recorrente para os cidadãos brasileiros e 
mundiais, pois negligências e desconhecimentos geram elevados 
índices de acidentes. Dessa forma, este tema é considerado um 
dos maiores problemas de segurança e saúde pública, sendo 
fundamental incluí-lo no âmbito educacional. O projeto Trânsito e 
Cidadania, por meio da ação específica Ciranda do Trânsito, tem 
como objetivo discutir com crianças de dois a dez anos de idade a 
forma mais segura de fazer parte do trânsito. São apresentadas 
diversas possibilidades para esta participação, seja o indivíduo 
como pedestre, ciclista ou acompanhante no carro. Inicialmente é 
feita uma capacitação para a equipe executora, por meio de 
seminários, palestras e discussões. Nessa capacitação são 



abordados temas referentes à psicologia do desenvolvimento, 
psicologia do trânsito e a metodologia do projeto. 
Também é realizada uma simulação da aplicação do projeto em 
uma escola, a fim de treinar os novos integrantes do projeto. Após 
esta fase, os próximos procedimentos correspondem a: contato 
com as escolas, apresentação do projeto às professoras e a equipe 
pedagógica, aplicação do projeto, avaliação do mesmo pelos 
professores e alunos da escola visitada e discussão dessas 
avaliações e das dificuldades enfrentadas pelos expositores do 
projeto. A atividade com as crianças é desenvolvida em torno de 
quatro cenários lúdicos, nomeados como: “Todos fazem parte do 
trânsito”, “Criança na rua, só anda acompanhada”, “Bicicleta, só 
de capacete” e “Lugar de criança dentro do carro, é na 
cadeirinha”. A aplicação é realizada em torno de vinte minutos 
por grupo de dez crianças, com duração média por cenário de 
cinco minutos. No período compreendido entre julho de 2011 e 
junho de 2012 mais de 2500 crianças, distribuídas em 11 escolas 
de Curitiba e região metropolitana, participaram do projeto. A 
análise das avaliações de professores e alunos indicam a 
aprovação e a opinião positiva relativa ao projeto, sugerindo sua 
continuidade. Essas avaliações também são discutidas nas 
supervisões do grupo e as críticas e sugestões de melhorias para o 
projeto avaliadas e implementadas quando técnica e teoricamente 
viável. O projeto tem se desenvolvido no tripé ensino-pesquisa-
extensão. As atividades de ensino desenvolvidas na capacitação, 
justamente com aquelas próprias do curso de psicologia habilitam 
a equipe para a extensão. A necessidade de avaliar a extensão, por 
sua vez, promoveu o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, 
seja de análise de dados como de estruturação de apresentação de 
resultados em eventos científicos.  
 
Protocolo: 3101 
Registro PROEC: 714/12 
Título do Projeto: PROJETO CRIANÇA 2012-2013: 
DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E 
CIDADANIA 
Nome do Coordenador: Ana Paula Viezzer Salvador 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 



Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
Alunos Bolsistas: Aline Fatturi Rodrigues (Proec), Cristiani 
Aparecida da Silva (Proec – FA/AF), Rafael Gomes Silva 
(Proec), Vitória Baldissera de Souza (Proec). 
Alunos Voluntários: Cindy Vaccari, Chanary Procek, Evandro 
Fernandes Ferreira, Giovanna Isabella Baú, Hellen Tsuruda 
Amaral, Jefferson Dantas Hilario, Larissa Ribeiro 
Docentes Participantes: Ana Paula Viezzer Salvador, Lidia 
Natalia Dobrianskyj Weber. 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: Ana Priscila Batista. 
Área Temática: Educação 
Palavras-chave: interação familiar, práticas parentais, criança 
Contextualização: Os estudos sobre as práticas educativas 
parentais e sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
estão em evidência na atualidade. Apesar de existirem muitos 
estudos exploratórios e correlacionais sobre o assunto, no Brasil 
ainda existem poucos programas destinados à comunidade que 
ofereçam capacitação de práticas parentais e de desenvolvimento 
de habilidades sociais em crianças, especialmente sobre 
prevenção de comportamentos inadequados da criança e melhoria 
da qualidade da interação familiar. Objetivo: O projeto tem como 
objetivo oferecer à comunidade conhecimento sobre os efeitos das 
diversas práticas educativas parentais, contribuindo para a 
promoção de um desenvolvimento sócio-afetivo apropriado nas 
interações familiares e promoção de desenvolvimento de 
habilidades sociais em crianças. Metodologia: A prática do 
projeto consiste em disponibilizar à comunidade vários trabalhos: 
grupos de capacitação e orientação para pais e palestras com 
temáticas referentes à educação de filhos para pais e educadores, e 
grupos de desenvolvimento de habilidades sociais para crianças. 
Além disso, o projeto oferece um espaço importante para o 
aprendizado dos acadêmicos, que participam de um grupo de 
estudos e supervisão, que possibilitam potencializar suas ações 
junto às famílias e educadores. Principais Resultados: Foi 
realizado um grupo, com 14 participantes, de capacitação e 
orientação para pais, que possibilitaram grande aprimoramento 



tanto dos pais envolvidos quanto das acadêmicas responsáveis 
pelo trabalho, através de discussões sobre práticas parentais com 
vivências lúdicas, e com a conscientização dos fatores de proteção 
e de risco na interação familiar. 
A avaliação dos pais participantes foi bastante positiva. Foram 
também realizadas sete palestras para educadores e pais, em 
parceria com a Secretaria da Educação, em Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs). Além disso, o segundo grupo de 
orientação para pais e um grupo de habilidades sociais e 
acadêmicas para crianças estão sendo organizados para serem 
realizados no mês setembro. Todas as atividades proporcionaram 
importantes ganhos acadêmicos e profissionais, contribuindo 
fortemente para a formação profissional dos alunos do projeto. 
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Registro PROEC: 040/01 
Título do Projeto: NÚCLEO DE PLANEJAMENTO 
TURÍSTICO - AGETUR 
Nome do Coordenador: Margarete Araujo Teles 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Turismo 
Nome do Vice-Coordenador: Bruno Martins Augusto Gomes 
Alunos Bolsistas: Ana Paula Pereira de Andrade, Fernanda 
Moreira dos Santos, Pamela Cristina Xavier de Camargo, Priscila 
Hubert Kroker, Thaiene Fernanda Spiguel 
Alunos Voluntários: Tássia Landim Fritoli, Keila Aparecida 
Cavalheiro, Camila Coimbra Barbosa, Ricardo Henrique 
Refondini Dos Santos 
Docentes Participantes: Luciane de Fátima Neri 
Técnicos Participantes: Cleunice Fritoli, Irene Camilo 
Participantes Externos: Antonio Ricardo Milgioransa 
Área Temática: Trabalho 
Palavras-chave: Turismo, Profissão, Saúde 
O Núcleo de Planejamento Turístico – AGETUR é um programa 
que propicia o contato dos estudantes com a extensão, articulando 
ensino e pesquisa. Por meio dos projetos Profissão, Univertur, 
Turismo de Saúde, Entreteridade e Eventos, o Programa cumpre 



seu objetivo de aproximar o curso de turismo e a comunidade 
externa, viabilizando a atuação dos acadêmicos em atividades de 
planejamento turístico nos segmentos de atuação do bacharel em 
turismo. Estes projetos têm como metodologia pesquisa 
bibliográfica, realização de entrevistas, análise de dados, 
organização de atividades de lazer, formatação de roteiros 
turísticos e organização de eventos. Como resultado foi realizada 
uma pesquisa com aproximadamente setenta por cento dos alunos 
freqüentes do curso de turismo, visando compreender a inserção 
destes no mercado de trabalho. 
Foram organizados os eventos Ciclo de Palestras (em parceria 
com a Trilhas Empresa Júnior) e XVIII SEPATUR (Semana 
Paranaense de Turismo, organizada em parceria com os alunos da 
disciplina Planejamento e Gestão de Eventos). Junto ao Centro de 
Amparo Jesus Maria José ocorreram inúmeras atividades de 
entretenimento, destacando-se a Gincana com os alunos para 
recolhimento de donativos para o asilo.visita dos idosos . Para a 
Feira de Cursos e Profissões 2011 da UFPR foram organizadas 
todas as visitas guiadas pelos cursos da universidade. Foram feitas 
visitas guiadas a Universidade com o Colégio Marista de Jaraguá 
do Sul. No projeto Turismo e Saúde - foi promovido o dia do 
desafio com 103 alunos do Curso de Turismo. Foram feitas 50 
visitas as empresas do setor com objetivo de informar sobre o 
Projeto Profissão, com isto, obteve se 5 vagas de estágio para os 
alunos do curso de turismo. Além das visitas às empresas, os 
alunos fazem pesquisas pelo telefone com as empresas do setor de 
turismo informando como devem fazer o convênio com a 
Universidade com vistas ao estágio de alunos.O Núcleo de 
Planejamento também propicia para os alunos discussões sobre os 
projetos nele inseridos por meio de reuniões semanais, 
incentivando a criação de novos projetos e também da melhoria 
dos projetos já existentes. 
 
Protocolo: 1554 
Registro PROEC: 040/01A 
Título do Projeto: PROJETO UNIVERTUR 
Nome do Coordenador: Margarete Araujo Teles 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 



Departamento do Coordenador: Turismo 
Nome do Vice-Coordenador: Bruno Martins Augusto Gomes 
Alunos Bolsistas: Priscila Hubert Kroker 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: Cleunice Fritoli 
Participantes Externos: 
Área Temática: Trabalho 
Palavras-chave: Universidade Federal do Paraná, Escola, Visitas. 
Visando atender os estudantes de ensino médio o Projeto 
Univertur, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social 
e Marketing da UFPR, organiza visitas guiadas pela universidade 
durante ao longo do ano e durante a Feira de Profissões. 
Considerando que existe uma demanda de solicitações por parte 
dos estudantes do ensino médio em conhecer os espaços da 
UFPR, visto que muitos têm como objetivo participar do processo 
seletivo e visando aproximar o curso de turismo da UFPR com a 
comunidade externa, por meio da atuação prática dos acadêmicos, 
orientados por professores, se formata e executa tours guiados 
pela UFPR. Como objetivo ainda de atender a proposta do 
projeto, os alunos bolsistas também entram em contato com as 
escolas para informar sobre este. Assim, os alunos durante o ano 
letivo fazem visitas técnicas com alunos do ensino médio à 
Universidade, apresentando os cursos e suas instalações de acordo 
com a solicitação da escola. O aluno bolsista co-responsável pelo 
projeto entra em contato com a coordenação do curso solicitado e 
agenda a visita. Além disto, fazemos a palestra nas escolas 
quando solicitado pela escola. Ainda, como ações realizadas 
foram planejados e organizados e executados 11 roteiros, com 
visitas guiadas nas dependências/laboratórios de 11 diferentes 
cursos da Universidade, durante a Feira de Cursos e Profissões 
ano 2011, realizada nos dias 16, 17 e 18 de setembro, reunindo 
cerca de 190 estudantes de ensino médio na execução do projeto 
durante o evento.No que diz respeito à interação dos envolvidos, 
entende-se que está ocorreu de forma satisfatória visto que 
durante a realização das atividades houve grande participação de 
ambas as partes. O projeto atendeu os quatro princípios da 
extensão considerando que o mesmo propiciou uma visão clara e 



objetiva da Universidade e de tudo que esta engloba, havendo 
grande interação de futuros possíveis universitários com os atuais, 
com o conhecimento e interação de vários cursos e ainda aliando 
a prática do que é visto em sala de aula e o contato com a 
comunidade.  
 
Protocolo: 1543 
Registro PROEC: 040/01B 
Título do Projeto: PROJETO CURSOS E EVENTOS 
Nome do Coordenador: Margarete Araujo Teles 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Turismo 
Nome do Vice-Coordenador: Bruno Martins Augusto Gomes 
Alunos Bolsistas: Ana Paula Pereira de Andrade 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Miguel Bahl 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: 
Área Temática: Trabalho 
Palavras-chave: Turismo, Eventos, Organização 
O Projeto Cursos e Eventos promove o diálogo entre os 
profissionais que já se encontram inseridos no mercado com 
aqueles ainda em formação. É evidente entre os estudantes de 
turismo a expectativa em relação à vida profissional. No primeiro 
ano do curso, quando ainda não estão estagiando, esta dúvida é 
ainda mais freqüente. Quando passam a estagiar descobrem novas 
áreas de interesse, mas com freqüência não conhecem 
profissionais que atuam nesta. Dessa maneira, o contato com 
profissionais de turismo de diversas áreas do turismo, atenua estas 
incertezas dos discentes, contribuindo para que se sintam 
estimulados com os estudos bem como direcionem suas 
atividades para as áreas de maior interesse profissional. Neste 
projeto os alunos integrados com a empresa Junior Trilhas 
promoveram palestras de diversas áreas do curso de Turismo: 
planejamento e gestão de eventos, meios de hospedagem, 
transportes, planejamento em áreas naturais, agências de viagens 
e turismo, cujo público alvo foram os alunos do primeiro ano do 
curso. Além disto, auxiliaram na Semana Acadêmica de Turismo, 



que ocorreu no mês de novembro de 2011. Também participaram 
da Feira de Profissões na organização do estande e nas 
informações sobre o curso. Além de organizar os eventos da 
proposta do projeto Entreteridade. Visitas Técnicas da Semana 
Paranaense de Turismo em novembro de 2011. Planejamento de 
atividades para a realização no início do ano de 2012, como 
levantamento de bens e valores em destinos como Imbituba e 
Guarda do Embaú para a realização de visita técnica, além de 
pesquisa de bens e valores pra o destino do Canyon do Guartelá, 
visando a realização de visitas técnicas no segundo semestre do 
ano de 2012. Além da participação desses alunos em outros 
eventos pertinentes à Universidade Federal do Paraná. Todos 
esses eventos organizados pelos alunos há uma grande interação 
entre o ensino a extensão, pois as disciplinas ministradas pelos 
professores servem como orientadoras para essa relação. 
 
Protocolo: 1544 
Registro PROEC: 040/01C 
Título do Projeto: PROJETO ENTRETERIDADE 
Nome do Coordenador: Margarete Araujo Teles 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Turismo 
Nome do Vice-Coordenador: Bruno Martins Augusto Gomes 
Alunos Bolsistas: Pamela Cristina Xavier de Camargo 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: 
Área Temática: Trabalho 
Palavras-chave: Idosos, entretenimento, alunos 
O Projeto Entreteridade surgiu visando colaborar no planejamento 
e gestão de atividades de entretenimento para residentes em 
abrigo de idosos. Com a necessidade de organizar eventos e 
atividades de lazer para esses estabelecimentos e visando 
aproximar o curso de turismo da UFPR com a comunidade 
externa. Os objetivos propostos são colaborar com os lares de 
idosos na oferta de atividades de entretenimento para os 
residentes; proporcionar aos residentes em lares de idosos 



momentos de descontração, aprendizado, socialização e elevação 
da auto-estima; contribuir para a formação cidadã dos acadêmicos 
mediante a sensibilização sobre a importância dos idosos bem 
como a reflexão sobre a condição inerente ao ser humano que é o 
envelhecimento; proporcionar aos acadêmicos de turismo a 
oportunidade de praticam os conhecimentos teóricos relacionados 
às disciplinas de Turismo e Responsabilidade Social, 
Planejamento e Gestão de Lazer e Recreação. Os abrigos foram 
escolhidos pelos professores e alunos que fizeram um contato 
com as assistentes sociais para explicar sobre os objetivos do 
projeto. Após esta etapa a visita para conhecimento da estrutura 
do local e o perfil dos residentes. Com estas informações se 
estrutura (estruturou) as atividades. Já no primeiro semestre de 
2011, foi realizada a visita ao abrigo de Idosos Lar Jesus Maria 
em São José dos Pinhais com a interação dos alunos e 
coordenadora junto aos idosos. Esta interação ocorreu por meio 
de conversas com os residentes. Foi realizado a 1° Gincana de 
Turismo da UFPR, juntamente com a disciplina de Lazer e 
Recreação, com a participação de 60 alunos que arrecadou cerca 
de 250 kg de alimentos e fradas geriátricas. Além das visitas para 
contar histórias aos idosos. Com estas atividades os alunos 
aplicaram alguns princípios da responsabilidade social ensinadas 
na disciplina de Responsabilidade Social. Além disto, foi possível 
aplicar alguns conhecimentos de lazer e recreação. 
 
Protocolo: 1550 
Registro PROEC: 040/01D 
Título do Projeto: TURISMO E SAÚDE 
Nome do Coordenador: Luciane de Fátima Neri 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Turismo 
Nome do Vice-Coordenador: Cleunice Fritoli 
Alunos Bolsistas: Fernanda Moreira dos Santos 
Alunos Voluntários: Camila Barbosa Coimbra, Tássia Landim 
Fritoli, Keila Aparecida Cavalheiro, Ricardo Henrique Refondini 
dos Santos 
Docentes Participantes: Laura Alice Rinaldi Camargo, Margarete 
Araujo Teles, Silvana do Rocio de Souza 



Técnicos Participantes: Cleunice Fritoli, Irene Camilo 
Participantes Externos: Antonio Ricardo Milgioransa 
Área Temática: Trabalho 
Palavras-chave: Turismo, Saúde, Participação 
Diante da demanda crescente de pessoas que vivem no ambiente 
urbano, o projeto Turismo de Saúde integra meio urbano e rural 
por meio de atividades de lazer. Os objetivos primam por 
propiciar o contato dessas pessoas com o patrimônio cultural e 
natural do ambiente rural. Propicia bem estar aos participantes ao 
fazerem atividades físicas, sociais e culturais. Assim o curso de 
turismo da UFPR deve estar colaborando com a comunidade 
interna e externa desenvolvendo ações que aliem estas 
características. O projeto possibilita o contato dos acadêmicos 
com o segmento de turismo rural, saúde e cultural com a 
oportunidade de por em pratica os conhecimentos teóricos 
relacionados às disciplinas Planejamento e Gestão de Lazer, 
Elaboração de Roteiros Turísticos, Turismo e Saúde e Turismo de 
Rural. A metodologia do projeto é a pesquisa de campo 
(observação e participante) junto ao público aos caminhantes, 
organizadoras e empreendedores. Por meio dessa é possível 
aplicar questionários para identificar se os objetivos do Projeto 
Turismo e Saúde são contemplados e integrar, ensino, pesquisa e 
extensão. Assim divulgar e realizar a caminhada, coletar dados, 
integra-se aos caminhantes e analisar os participantes dessas 
caminhadas tem contribuído. Foram feitas quatro reuniões com a  
EMATER, visando assinar o acordo de cooperação técnica, cujo 
processo está em andamento junto às duas instituições 
UFPR/EMATER. Foram realizadas caminhadas nos municípios 
de Pontal do Paraná, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Cerro 
Azul e aplicados instrumentos de pesquisa de acordo com os 
objetivos do projeto. Estas ocorreram nos meses de março, abril e 
maio 2012 e teve a participação de funcionários técnicos e alunos 
como caminhantes. A integração dos participantes ocorre por 
meio de diálogos durante o evento, cujos assuntos são variados, 
interpretação da paisagem, degustação de alimentos (durante o 
trajeto), histórias pessoais. A EMATER como organizadora do 
evento divulga o projeto. Além da atividade física de 
alongamento que é propiciada pelos organizadores do evento. 



 
Protocolo: 1552 
Registro PROEC: 040/01E 
Título do Projeto: PROJETO PROFISSÃO 
Nome do Coordenador: Margarete Araujo Teles 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Turismo 
Nome do Vice-Coordenador: Bruno Martins Augusto Gomes 
Alunos Bolsistas: Thaiene Fernanda Spiguel dos Santos 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: 
Área Temática: Trabalho 
Palavras-chave: Turismo, Profissão, Empresas 
O Projeto Profissão colabora na obtenção de informação sobre as 
necessidades dos empregadores de turismo e as difunde para 
acadêmicos do curso de Turismo da Universidade Federal do 
Paraná. Por diversas vezes os agentes das organizações turísticas 
possuem necessidades de informações e sugestões relevantes para 
o curso de bacharelado em turismo, mas por uma falta de um 
canal de comunicação o diálogo entre estas partes se torna 
restrito. A compreensão das necessidades dos empregadores da 
área do turismo bem como do curso de Turismo possibilita a 
elaboração de propostas direcionadas para formação do bacharel 
em turismo e para a inserção desse no mercado de trabalho. 
Assim, a proposta visa colaborar com o curso de turismo trazendo 
informação sobre a inserção dos acadêmicos no mercado de 
trabalho e informa para as organizações turísticas sobre o 
processo de estágio da UFPR. Destaca-se a pesquisa permanente 
por vagas de estágio ou emprego na área de turismo em Curitiba e 
a respectiva divulgação dessas para os alunos. Para essa ação, 
além de um mailing, foi criado um Twitter (Projeto Profissão). 
Além disto, foram realizadas 50 visitas pelos alunos às empresas 
de turismo: hotéis, agências de viagens, ONGS, empresas de 
consultoria em planejamento do turismo. Assim, por meio da 
divulgação do Curso de Turismo nas empresas foi possível 
colocar 8 alunos em estágio obrigatório e não obrigatório. Com 



essa proposta os alunos cumprem as atividades obrigatórias e 
complementares, cumprindo assim a carga horária exigida pelo 
curso, além da possibilidade da inserção no mercado de trabalho. 
Outro fato importante é que foi possível apresentar para os 
empresários como se faz o processo de cadastramento da Empresa 
com a UFPR. Nesse processo todos os alunos bolsistas se 
integram para realizar as atividades do projeto, divulgando o 
curso. Este projeto os alunos se interessam muito pelo fato deste 
criar a oportunidade do primeiro emprego na área de formação. 
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Protocolo: 1345 
Registro PROEC: 72/08 
Título do Projeto: PROGRAMA CICLOVIDA 
Nome do Coordenador: José Carlos Belotto 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Iara Picchioni Thielen 
Alunos Bolsistas: Alexandre Zaremba Saad, Ana Carolina Santos, 
André Luiz Vieira Martins, Arthur Alfredo Seidel, Dalila Vicente 
de Castro Lapuse, Eliane Teofilo Rodrigues 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Cristina de Araújo Lima, Iara P. Thielen; 
Ken Flávio Ono Fonseca, Marcelo Risso Errera, Maria Luiza 
Marques Dias, Pedro Rodrigues Torres Jr., Raul 
Técnicos Participantes: Aldemir Junglos, Silvana Nakamori, José 
Carlos Belotto 
Participantes Externos: ASUFEPAR – Associação dos Servidores 
da universidade Federal do Paraná, Sociedad Peatonal, Federação 
Paranaense de Ciclismo, GTH – Grupo Transporte Humano, UCB 
– União dos Ciclistas do Brasil, CAP  
Área Temática: Meio Ambiente 
Palavras-chave: Bicicleta, mobilidade sustentável 
O objetivo do PROGRAMA CICLOVIDA é transformar a 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) em um núcleo irradiador 
de uma cultura de MOBILIDADE URBANA mais SAUDÁVEL 



E SUSTENTÁVEL com ênfase no uso da BICICLETA, ou seja, 
uma comunidade universitária em torno de 40.000 pessoas, que 
pesquise, use e divulgue os benefícios da adoção da bicicleta 
como meio de transporte. Para isto vem desenvolvendo uma série 
de projetos e ações ligadas a pesquisa, ao ensino e a extensão, 
visando promover uma nova cultura de mobilidade urbana. A 
partir de uma pesquisa realizada em 2004 pelo Programa 
Institucional de Qalidade de Vida – PIQV, sobre “hábitos de vida 
dos servidores da UFPR” a qual identificou que 65% dos 
servidores eram sedentários, e a maioria justificava a não prática 
de atividade física regular pela falta de tempo, e em contrapartida 
estas pessoas passam em média mais de 2 horas por dia no 
trânsito. Com esta informação iniciamos ações que estimulassem 
a comunidade universitária a atender sua necessidade de 
deslocamento praticando uma atividade física, através do uso da 
bicicleta, com esta atitude além de estar colaborando com a sua 
saúde, economia e com o meio ambiente, difundindo está pratica 
a comunidade da UFPR se tornaria um núcleo irradiador de uma 
nova cultura de mobilidade urbana, mais saudável e sustentável. 
Com o envolvimento de diversos departamentos como o de 
Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, 
Engenharia Ambiental, Engenharia da Produção, Engenharia 
Elétrica, Design e Setor de Educação Profissional e Tecnologia; 
foram criados 16 ações específicas, que envolvem a concepção do 
Programa, diagnósticos, análises, estatísticas, palestras, projetos 
para instalação de infra-estrutura, criação de software, dinâmicas 
de grupo, reuniões de articulação e divulgação, entre outras 
atividades desenvolvidas. Nossa metodologia se concentra em três 
eixos principais: Reuniões de articulação: com representantes de 
órgãos oficiais dos três poderes, nos níveis municipal, estadual e 
federal; com a Sociedade Civil, através de ONG’s, OSCIP’s, 
Associações comunitárias, Empresas Privadas e demais entidades 
representativas de setores da sociedade civil; e ações 
desenvolvidas na UFPR. Pesquisas e ações de divulgação que 
evidenciem os benefícios do uso da bicicleta, elaboração de 
projetos que viabilizem a implantação de infra-estrutura 
cicloviária nos campi da UFPR, a fim de constituir um núcleo 
irradiador da cultura do uso da bicicleta na UFPR, para o entorno 



de seus campi, para o Município de Curitiba, para a Região 
Metropolitana e para além. Financiamento: neste âmbito de 
atuação submetemos o Programa Ciclovida a Editais Públicos de 
financiamento de projetos sociais, e de outras formas de 
financiamento a pesquisas e à extensão, eventualmente 
disponíveis; além da articulação com demais entidades públicas 
ou privadas para financiamento de projetos específicos. 
 
Protocolo: 1507 
Registro PROEC: 316/02 
Título do Projeto: PROJETO TRANSFORMANDO O 
TRÂNSITO 
Nome do Coordenador: Iara Picchioni Thielen 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Psicologia 
Nome do Vice-Coordenador: Hamilton Costa Junior 
Alunos Bolsistas: Bolsistas PROEC: Adele Cagnato Conte, 
Jackeline Zanardine Corrêa, Jeniffer 
Soley, Morgana MarangoniBolsistas Permanência: Daiane Slaga 
Parai 
Alunos Voluntários: Bruna Maia Pinzon, Fernando Augusto 
Graton Santos, Keila Pais, Maria 
Eugênia Glustak, Marlos Andrade de Lima, Matheus da Costa 
Travassos Mendes, Ro 
Docentes Participantes: Iara Picchioni Thielen 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: Aristeu Mazuroski Junior, Jessica Carla 
de Souza Miolla 
Área Temática: Saúde 
Palavras-chave: trânsito, percepção de risco, dinâmica de grupo 
O Projeto Transformando o Trânsito busca a articulação de 
mecanismos que possam sensibilizar os jovens em relação aos 
riscos envolvidos no trânsito. A Organização Mundial da Saúde 
considera os acidentes de trânsito um problema de Saúde Pública, 
que atinge os jovens, principalmente. As atividades do projeto 
propiciam a expressão de comportamentos durante o jogo 
Metaphor e organizam as reflexões dos participantes sobre os 
comportamentos manifestos, estabelecendo analogias com os 



comportamentos no trânsito – individualismo, culpabilização do 
outro, cooperação. O projeto integra e desenvolve conhecimentos 
de pesquisa e ensino sobre Psicologia do Trânsito e Percepção de 
Risco. Integra os participantes do Núcleo de Psicologia do 
Trânsito - do grupo de pesquisa e da equipe de extensão; também 
os participantes dos Encontros e das entidades parceiras. As 
atividades específicas são realizadas durante um Encontro, 
denominado “Dirija sua vida”, com duração de 2 horas, que 
organiza a proposta de discussão do tema Trânsito em cinco 
etapas: 1) contextualização do Projeto; 2) jogo Metaphor; 3) 
discussão em pequenos grupos, a partir do que ocorreu durante o 
jogo; 4) síntese das principais conclusões dos subgrupos; 5) 
formulação de compromissos pessoais para a transformação do 
trânsito. O projeto tem impacto nos alunos de Psicologia que 
participam da equipe, pelo desenvolvimento de habilidades no 
trabalho com grupos; pela formação de grupos de estudo sobre 
dinâmica de grupo; pelo delineamento de pesquisas a partir das 
atividades e relatórios. O projeto tem impacto nos diversos cursos 
da UFPR que acolhem o Encontro “Dirija sua vida” com seus 
alunos pelo desenvolvimento da atividade voltada para a 
formação cidadã. O projeto também tem impacto nas entidades 
parceiras – instituições de ensino e Centros de Formação de 
Condutores – que demonstram sua importância na formação dos 
alunos, ressaltando a receptividade e a profundidade das reflexões 
realizadas pelos participantes. O maior impacto tem sido relatado 
pelos próprios jovens participantes do jogo e das discussões, 
revelando o poder da metáfora para despertar uma nova 
concepção de trânsito que destaca a dimensão coletiva. O Projeto 
fomenta a integração de exalunos como voluntários: na formação 
do grupo, no treinamento de habilidades para aplicação do jogo e 
para redação de textos, na participação de pesquisas e na redação 
de artigos. Até julho de 2012, participaram 544 jovens, em 23 
turmas, sendo 13 de auto-escolas, 2 do Centro de Ensino Técnico, 
4 de outras instituições de ensino e as demais na UFPR. 
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Protocolo: 2757 



Registro PROEC: 660 
Título do Projeto: AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO 
DIGITAL O ARTISTA NA UFPR 
Nome do Coordenador: Tânia Bittencourt Bloomfield 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Artes 
Nome do Vice-Coordenador: Luís Carlos Dos Santos 
Alunos Bolsistas: Alessandra Diana Luz Zilli 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Tânia Bittencourt Bloomfield 
Técnicos Participantes: Luís Carlos Dos Santos 
Participantes Externos: 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Conversas com Artistas, 
Difusão por Internet 
O projeto Ampliação e Difusão do Acervo Digital O Artista na 
UFPR visa gerar eventos presenciais e produtos digitais, em que 
há a apresentação da poética, produção e trajetória de artistas e 
coletivos de artistas visuais. Essas produções compõem um 
acervo digital físico, no Departamento de Artes da UFPR, a ser 
adaptado para colocação na Internet. O acervo O Artista na 
UFPR, cujo projeto de extensão existe desde 1999, constituído, 
até o presente momento, por mais de cem títulos em mídia DVD, 
terá sua difusão ampliada aos pesquisadores, que também poderão 
acessá-lo à distância. Caso não se viabilize essa hospedagem no 
portal da UFPR, serão utilizados endereços gratuitos para 
produções audiovisuais, na Internet, como alternativa possível à 
difusão do acervo. Objetivos: - Proporcionar aos alunos do curso 
de Artes Visuais, aos professores de arte, aos pesquisadores 
de/em artes, e à comunidade em geral, o contato direto e indireto 
com a produção artística contemporânea do campo das Artes 
Visuais; - Criar um banco de dados sobre os artistas visuais 
contemporâneos; - Documentar, em vídeo, os depoimentos dos 
artistas participantes do projeto; - Disponibilizar material de 
apoio, tal como os vídeos produzidos no projeto, para que 
pesquisadores de/em arte, bem como a comunidade em geral 
interessada, possam usufruir desta iniciativa. O Projeto é 
realizado pelos seguintes procedimentos metodológicos: 1. 



Realização de dois encontros presenciais de artistas convidados, 
na UFPR, por ano; 2. Realização de entrevistas gravadas em 
vídeo com, pelo menos, seis artistas por ano, em seus ateliês ou 
no estúdio de TV, do DECOM; 3. Criação de um acervo de 
vídeos. 4. Interação com nstituições Culturais de Curitiba. 5. 
Difusão do acervo digital no portal da UFPR e na UFPR TV. Os 
bolsistas são responsáveis por contatar os artistas para a 
operacionalização do projeto, fazer um trabalho de preparação em 
que visitam os ateliês, colher material documental, e editar vídeos 
sobre os artistas e sua produção. Além disso, discutem os aspectos 
a serem abordados, quando das palestras e entrevistas. 
Resultados: até o presente momento, além da organização e 
catalogação do material audiovisual coletado em 2011, o projeto 
teve seu acervo aumentado, a partir dos produtos audiovisuais 
gerados pela tese de doutorado em Geografia da coordenadora do 
projeto, intitulada "O Espaço Urbano Vivido, Percorrido e 
Produzido por Práticas Artísticas Contemporâneas, na Cidade de 
Curitiba", defendida em abril de 2012, na UFPR. 
 
Protocolo: 2861 
Registro PROEC: 662 
Título do Projeto: AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO 
AUDIOVISUAL ARTE EM 
VÍDEO NA UFPR 
Nome do Coordenador: Luís Carlos Dos Santos 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Comunicação Social 
Nome do Vice-Coordenador: Carlos Alberto Martins Da Rocha 
Alunos Bolsistas: Lara Thais Madeira Jesus 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Carlos Alberto Martins da Rocha 
Técnicos Participantes: Luís Carlos dos Santos 
Participantes Externos: 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Produção audiovisual, 
Constituição de acervo 
O projeto Ampliação e Difusão do Acervo Audiovisual Arte em 
Vídeo na UFPR existe em função da 



necessidade de um instrumento de registro audiovisual eficaz e 
contínuo dos eventos e ações 
extensionistas da área de Artes Visuais, do Departamento de 
Artes da UFPR. Objetivos: - Registrar em vídeo palestras, 
debates, oficinas, cursos e demais atividades desenvolvidas no 
Departamento de Artes; - Ampliar o acervo já existente, à taxa de 
8 produções/ano (2 presenciais e 6 em estúdio ou m externas); - 
Fomentar a discussão sobre Artes Visuais através do acesso a 
esses registros; - Possibilitar aos alunos bolsistas um 
aprofundamento na linguagem e nas técnicas de produção de 
materiais audiovisuais; - Veicular algumas das produções na 
UFPR TV; - Buscar suporte técnico e ealizar a conversão de todo 
o acervo já existente para um formato de arquivo compatível com 
a colocação deste acervo em um ambiente virtual; - Publicação de 
todo o acervo na Web, por meio da usca de parceria com o CCE 
ou Sistema de Bibliotecas. Os procedimentos metodológicos 
nvolvem a definição das atividades de produção (coordenador) e a 
execução pelos bolsistas de omunicação Social. Dentro da UFPR, 
os eventos presenciais devem acontecer no Deartes e as gravações 
de entrevista no estúdio do Decom. Externamente, as gravações 
acontecem nos ateliês dos artistas. Após a edição, alguns dos 
materiais são enviados à UFPR TV, que abre espaço na grade de 
programação para esse tipo de produção, inclusive com diversos 
materiais já veiculados. Finalmente, as produções devem ser 
formatadas para a publicação na Web. O auxílio para isto será 
buscado junto ao CCE, ou em sites gratuitos que o permitam. 
Com esta metodologia, são envolvidos docentes (que podem usar 
esses materiais), alunos (que participam como bolsistas ou que 
assistem aos eventos presenciais), funcionários (coordenador do 
projeto), público interno e externo (que acessam o acervo), bem 
como as unidades da UFPR (Deartes, Decom, TV UFPR, CCE, 
Proec). Como resultado, até o presente momento, espera-se: 
ampliar o acervo de DVDs de pesquisa já existente no 
Departamento de Artes; otimizar o alcance das ações 
extensionistas dos eventos de Artes Visuais registrados, por meio 
da veiculação de algumas produções na UFPRTV; manter um 
espaço para consultas ao acervo, facilitando o acesso da 



comunidade acadêmica da UFPR e do público externo; 
formatação do acervo para o ambiente WEB. 
 
Protocolo: 1493 
Registro PROEC: 432/07 
Título do Projeto: PROJETO MONUMENTO EM 
MOVIMENTO - AMPLIANDO AÇÕES 
Nome do Coordenador: Ronaldo Santos Carlos 
Setor do Coordenador: PROEC 
Departamento do Coordenador: Artes 
Nome do Vice-Coordenador: Mauricio Dottori 
Alunos Bolsistas: Adylles Daiane Gomes Jacomélli, Lílian Akemi 
Kawano, Ronaldo Bevilácqua Marcondes. 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: Desire de Oliveira Carlos 
Participantes Externos: 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: arte; cultura; educação 
Contextualização O Projeto Monumento em Movimento faz a 
identificação, pesquisa e interpretação de monumentos, bustos, 
placas, fachadas e demais elementos de valor artístico, histórico e 
cultural; apresentação das árvores protegidas de corte e 
Campanha para a Posse Responsável de Animais. A atividade 
ocorre nas praças e logradouros e centros culturais, apresentando 
os resultados em forma de roteiros culturais, exibições de imagens 
e interpretação ao vivo, para o público em geral, escolas públicas 
e particulares, comunidade especial e em situação de 
vulnerabilidade. Metodologia As atividades propostas partem de 
uma pesquisa referente a arte, arquitetura, história e cultura. O 
método é a Metodologia Triangular. Os referenciais teóricos 
incluem Ana Mae Barbosa, Ruy Wachovicz, Cecília Westfalen, 
Eduardo Fenianos, Stela Murta, além de pesquisas “in loco”, 
documentais e de imagens. São realizadas: Atividades culturais; 
Criação de apresentações didáticas e Troca de saberes. Objetivo 
Democratizar o acesso à arte e cultura por meio de ações 
extensionistas que visam ampliar o conhecimento sobre o acervo 
artístico, histórico e cultural referente à Curitiba e Região 



Metropolitana e outros municípios solicitantes. Resultados 
Manifestação positiva dos indivíduos atendidos que inclui a 
mudança de percepção de suas atitudes em relação ao patrimônio 
e sua manute nção. Este conceito é aplicado, percebido, 
apreendido e decodificado tendo em vista a participação de cada 
um na malha social.  
Público atingido: Diretores, pedagogos e educadores sociais dos 
Centros Municipais de Educação Infantil: Porto Belo (25 
educadores), Teruko Beltrão (25 educadores). Professores da 
Rede Municipal de Curitiba – 150 participantes. Exposição Terra 
Adorada e a exibição do banner do projeto, na Mostra de 
Conhecimento da Castelli Escola Superior de Hotelaria, em 
Canela, RS, com um público estimado em 150 participantes. 
Palestra Semana do Turismo, no Colégio Estadual Brasílio 
Machado - 100 participantes. O projeto embasou o trabalho de 
conclusão do curso de Artes Visuais, cuja proposta foi o uso da 
cidade como instrumento de ensino didático-pedagógico, o autor 
é bolsista-extensão atuante em pesquisas e roteiros culturais. A 
indissociabilidade do ensinopesquisa- extensão envolvendo os 
professores, técnicos, acadêmicos, educadores sociais e demais 
participantes das ações, se materializam com a troca de 
conhecimentos, a discussão do processo, a busca de soluções, a 
criação de materiais, o uso nas atividades, e a avaliação dos 
resultados por todos os relacionados à ação. 
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Protocolo: 1234 
Registro PROEC: 709/12 
Título do Projeto: ESCRAVIDÃO E FORMAÇÃO DO ESTADO 
BRASILEIRO NAS FONTES 
JUDICIAIS DO PARANÁ (1822-1888): DESCRIÇÃO DE 
DOCUMENTOS E AMPLIAÇÃO DE IN 
Nome do Coordenador: Joseli Maria Nunes Mendonça 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: História 
Nome do Vice-Coordenador: Pedro Plaza Pinto 



- Alunos Bolsistas: Andressa Lopes de Oliveira (Curso de 
História); Larissa Urquiza Perez de 
Morais (Curso de História); Rafael Julião Evangelista(Curso de 
Direito) 
- Alunos Voluntários: 
- Docentes Participantes: 
Técnicos Participantes: 
- Participantes Externos: Márcia Doré (Assessoria Técnica do 
Arquivo Público do Paraná). 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: documentos históricos, escravidão, Paraná 
Contextualização: O projeto "Escravidão e formação do Estado 
Brasileiro nas fontes judiciais do Paraná (1822-1888): descrição 
de documentos e ampliação de instrumentos de pesquisa" se 
encontra em fase inicial, tendo iniciado em maio de 2012. As 
atividades se realizam junto à documentação histórica do Fundo 
Poder Judiciário do Arquivo Público do Paraná (APP), 
identificando e descrevendo processos que de forma direta ou 
indireta tenham relação com a história da escravidão na província 
paranaense. Objetivos: identificar e descrever processos judiciais 
do Arquivo Público do Paraná que contemplem a história da 
escravidão na província do Paraná; aprimorar a base de consulta 
do Fundo do Poder Judiciário do Arquivo Público do Paraná; 
possibilitar aos estudantes da UFPR (principalmente dos cursos 
de História e Direito) ganhos acadêmicos, proporcionando-lhes 
experiência formativa na área de arquivologia, história do 
judiciário e história da escravidão, agregando, assim, vivências de 
ensino com as de extensão; estimular a realização de pesquisas 
acadêmicas que tenham como fontes os documentos 
contemplados no projeto, proporcionando, desta maneira, 
associação entre a pesquisa e a extensão; organizar e realizar 
eventos que divulguem o acervo trabalhado junto à comunidade 
acadêmica universitária e do ensino fundamental e médio. 
Metodologia: Os documentos relativos ao período elencado são 
lidos, tendo em vista selecionar os que se refiram à escravidão e 
aos trabalhadores escravos. Os processos selecionados são 
inseridos na base de consulta do Arquivo. Para realizar a leitura 
destes documentos, todos os manuscritos, os alunos participantes 



recebem da coordenação do projeto e dos profissionais da 
instituição parceira (Arquivo Público do Paraná) noções de 
paleografia. Para realizar a descrição, os estudantes são orientados 
nos procedimentos relativos à arquivologia pelos profissionais do 
Arquivo Público. Desta maneira, a metodologia possibilita uma 
profícua interação dialógica entre a universidade e a instituição 
parceira, comprometendo-se, todos, pela condução do projeto, por 
seus resultados e avaliação. Principais resultados: Um dos 
produtos gerados pelas ações descritas será a própria base de 
consulta do Arquivo Público, ampliada pelas ações do projeto. 
Além disso, serão realizados eventos de divulgação do Fundo 
Poder Judiciário e da base de consulta, para que se comuniquem 
as possibilidades deste acervo para a pesquisa e o ensino. 
 
Protocolo: 3011 
Registro PROEC: 112/12 
Título do Projeto: “ERA UMA VEZ...NA ÁFRICA, UMA 
AÇÃO EDUCATIVA DO MAE/PROEC/UFPR” 
Nome do Coordenador: Laura Pérez Gil 
Setor do Coordenador: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Departamento do Coordenador: Antropologia 
Nome do Vice-Coordenador: Marcia Cristina Rosato 
Alunos Bolsistas: Diogo Messias Santos, Karina Pereira 
Machado, Marcos Roberto Pisarski Junior 
Alunos Voluntários: 
Docentes Participantes: Marcos Silveira Da Silva (NEAB) 
Técnicos Participantes: 
Participantes Externos: Vanessa Durando (ANTROPÖLOGA) 
Área Temática: Cultura 
Palavras-chave: educação patrimonial, cultura afrobrasilieira, 
museus 
O projeto “Era uma vez... na África, uma ação educativa do 
MAE/PROEC/UFPT” iniciado no em 2012, se insere na 
formulação da lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade 
do ensino da “História da Cultura Afro-Brasileira e Africana” nas 
escolas de ensino fundamental e médio. Com o objetivo de 
contribuir para preencher o hiato entre a legislação e a sua 



objetivação, o projeto propõe a confecção de materiais lúdico-
pedagógicos com conteúdo de origem africana e/ou afrobrasileira 
e a realização de workshops (contação de histórias e oficinas) em 
escolas de Curitiba, pré-selecionadas pelos Núcleos Municipais 
de Educação. A fim de difundir fábulas de origem africana e/ou 
afro-brasileira, a equipe contará com a participação de contadores 
de história, professores e pedagogos envolvidos nas atividades. O 
projeto prevê que as atividades sejam trabalhadas em quatro 
etapas da seguinte forma: 1) pesquisa por parte dos alunos 
bolsistas de materiais para composição de material pedagógico; 2) 
realização de workshops itinerantes nas escolas municipais de 
Curitiba, nos quais serão narradas fábulas aos alunos, feita por 
contadores de histórias; 3) realização de uma oficina, na qual os 
alunos e professores produzirão, em grupo, painéis que 
representem o conteúdo das fábulas a eles contadas; 4) produção 
de um evento pela Coordenação do Projeto juntamente com 
bolsistas do MAE, que inclua o lançamento do kit didático e uma 
mesa redonda na Universidade Federal do Paraná-UFPR, 
contando com a presença de docentes e alunos dos Departamentos 
de Antropologia, Educação e História da UFPR, além dos 
componentes do NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros), da 
Direção do MAE, convidados e outras autoridades pertinentes; 5) 
realização de uma exposição na Sala Didática e na sede expositiva 
do MAE em Paranaguá das obras produzidas pelas crianças nos 
workshops, organizada pela Ação Educativa do Museu. O projeto 
envolve os alunos bolsistas em atividades de pesquisa para a 
elaboração de material pedagógico assim como implica o 
acompanhamento das atividades voltadas para o público escolar, 
promovendo uma reflexão sobre os processos de decodificação do 
conhecimento acadêmico em produtos e formatos adequados ao 
ensino fundamental. 
 
 
 


